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Upute za uporabu

BM-750S

Pekač kruha



Specifikacije 
 

Model BM-750S 
Kapacitet 0.75kg 

Nazivni napon 220-240V-50/60Hz 
Nazivna snaga 500W 
Snaga motora 40W 

Vanjske dimenzije 310mmX214mmX274mm 
Težina 4kg 

 

VAŽNE MJERE ZAŠTITE 
 

Osnovne se mjere zaštite uvijek moraju slijediti prilikom 

upotrebe električnih uređaja, uključujući i sljedeće: 

 

1. Pročitajte sve upute. 

2. Da biste spriječili mogućnost strujnog udara, 

nemojte uranjati u vodu niti jedan dio pekača kruha. 

3. Nemojte dirati užarene površine za vrijeme rada 

pekača kruha. 

4. Molimo Vas da postavite pekač kruha na radnu 

površinu koja može da podnese nivo topline koju 

proizvodi pekač za vrijeme rada 

5. Ako uređaj koriste djeca, ili se koristi u blizini djece, 

potreban je strogi nadzor. 

6. Prilikom korištenja pekača kruha, ostavite barem 



10-15cm prostora sa svih strana uređaja da biste 

omogućili adekvatno kruženje zraka. 

7. Isključite uređaj iz utičnice kada se ne koristi ili prije 

čišćenja. Ostavite uređaj da se ohladi prije 

dodavanja ili skidanja dijelova ili prije čišćenja. 

8. Kada pekač kruha započne s radom, molimo Vas, 

nemojte stavljati ruke u blizinu pokretnih dijelova da 

biste izbjegli ozljede. 

9. Nemojte koristiti dodatke koji nisu dobiveni od 

proizvođača. 

10. Nemojte povlačiti kabel, prije pomicanja pekača 

kruha prvo izvucite utikač iz napajanja i potom 

objema rukama premjestite pekač kruha. 

11. Ako je oštećen kabel napajanja, mora biti 

zamijenjen od strane proizvođača, posrednika 

usluge ili sličnih osposobljenih osoba da bi se 

izbjegao rizik. 

12. Molimo Vas da uređaj ne koristite izvan kuće. 

13. Prilikom uporabe ovoga uređaja, ako preopteretite 

strujni krug, može doći do toga da uređaj ne radi 

ispravno. Pekač kruha treba koristiti na odvojenoj 

liniji. 



14. Dodaci se mogu pohraniti unutar pekača kruha, u 

njemu nemojte držati druge predmete. 

15. Nemojte postavljati pekač kruha u neposrednu 

blizinu zapaljivih materijala ili izvora vatre. Da biste 

izbjegli požar, nemojte ga koristiti u blizini zastora, 

zavjesa, zidova i sl. Dok pekač kruha radi, u njegovoj 

blizini nemojte držati druge uređaje, a isto tako na 

njega nemojte odlagati stvari. 

16.  Nemojte držati karton, papir ili plastiku i druge 

predmete u unutrašnjoj posudi. 

17. Molimo Vas da nakon upotrebe pekač kruha ugasite i 

isključite kabel iz napajanja. 

18. Nemojte u pekaču kruha zagrijavati namirnice 

pohranjene u zatvorenim spremnicima jer može doći 

do eksplozije. 

19. Ako prilikom vađenja kruha pomjerite unutrašnju 

posudu, može doći do oštećenja pekača kruha. 

Ukoliko je neophodno, koristite naočale prilikom 

vađenja unutrašnje posude. 

20. Ako je pekač kruha uključen i trenutno radi, nemojte 

otvarati gornji poklopac jer time možete utjecati na 

rad uređaja ili se ozlijediti. 



21. Ovaj proizvod može proizvesti maksimalno 750 g 

kruha, nemojte dodavati previše sastojaka. 

Maksimalna potrebna količina brašna je manja od 

450 g, potrebna količina kvasca u prahu je manja od 

2 čajne žličice, otprilike 4 g. 

22. Nakon uporabe očistite ostatke brašna i mrvica iz 

šupljina, da biste spriječili dim ili vatru prilikom iduće 

uporabe. 

23. Za vrijeme rada uređaja, da biste izbjegli ozljede, na 

uređaju dodirujte isključivo kontrolnu ploču ili dršku. 

24. Ovaj je uređaj namijenjen ISKLJUČIVO za 

UPOTREBU U KUĆANSTVU. Nemojte koristiti 

uređaj u druge svrhe, osim one za koju je 

namijenjen. 

25. Ako uređaj radi, ne možete uklanjati unutrašnju 

posudu da biste izbjegli deformacije prozora 

uzrokovane pregrijavanjem. 

26. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca koja imaju minimalno 

8 godina, ili su starija, i osobe smanjenje fizičke, 

senzorne ili mentalne sposobnosti, ili osobe s 

manjkom iskustva i znanja, ako ih se nadzire, ili im je 

dana uputa o sigurnom korištenju uređaja i ako 



razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju 

igrati s uređajem.  

27. Čišćenje i održavanje ne smiju izvršavati djeca, osim 

ako imaju 8 ili više godina i nadzire ih se. 

28. Kada je uređaj uključen ili se hladi, držite uređaj i 

njegov kabel izvan dosega djece mlađe od 8 godina. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Komponente 
 
                                     1. Gornji poklopac 

2. Prikazni ekran 
3. Kontrolna ploča 
4. Kućište 
5. Mjerica 
6. Žličica za mjerenje 
7. Mehanizmi za miješanje 
8. Kukasta vilica 
9. Odstranjiva unutrašnja posuda 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPREZ: Kompanija zadržava pravo promjene dizajna uređaja koji ste kupili, ovaj je  
proizvod možda poboljšan, nije u potpunosti u skladu s uputama, ali se nisu 
promijenile postavke i način upotrebe, slobodno koristite ovaj uređaj.  
 
 
 

Rukovanje 
Prije prve uporabe pripazite na sljedeće:  
 
1. Izvadite sve dodatke i ambalažu iz pekača kruha. 
2. Koristite toplu vodu i meku vlažnu tkaninu natopljenu u sredstvu za pranje suđa da  
  biste očistili unutrašnju posudu; pričekajte da se u potpunosti osuši prije upotrebe. 



3. Postavite pekač kruha na stabilnu površinu i koristite zasebnu liniju. 
4. Kada pekač kruha radi, ostavite barem 10 cm prostora sa svih strana uređaja   
  Da biste omogućili adekvatan protok zraka. Nemojte ništa držati na pekaču kruha. 
5. Prije upotrebe provjerite jesu li unutrašnja posuda i kuka pravilno postavljene. 
6. S obzirom na to da elementi grijača imaju zaštitni sloj, prilikom prvog pravljenja  
  kruha pojavit će se mala količina dima, što je uobičajeno. 
 
 

Postavljanje odstranjive unutrašnje posude 
Izvadite odstranjivu unutrašnju posudu: 
Okrenite unutrašnju posudu u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, podignite ju i  
izvadite. 
Postavljanje odstranjive unutrašnje posude 
Pritisnite unutrašnju posudu u smjeru kazaljke na satu, dok ne sjedne u svoj položaj. 
 
Pažnja: unutrašnja posuda mora biti pravilno postavljena, tako da je strana 

unutrašnje posude paralelna sa stijenkama. 
 
 
Dodaci: 
- Mjerica: Koristite ju za mjerenje količine vode i brašna. Čaša vode ima 270g, a čaša  
         brašna 175g. 
 
Napomena! Tekuće i praškaste sastojke sipajte odvojeno 
 
- Žlica za mjerenje: Koristite ju za mjerenje količine soli, ulja, kvasca, mlijeka u prahu  

itd. 
 
Napomena! Razlika između male i velike žlice 
 
- Kuka: Koristite ju za vađenje dijelova za miješanje. 
 
 

 
 
 
 
 



Rukovanje 
 
Upravljačka ploča i prikazni ekran 
 

 
 
Upute za rukovanje 
1. Uključite kabel, pekač kruha će proizvesti zvuk “BI”, zaslon će prikazivati vrijeme  
  “3:21", u izborniku stoji “1", uobičajeni program na koji je sustav podešen je 1: 

basic. 
 
Prikazni ekran pokazuje: 

 
 
2. Pritisnite gumb “Menu” da biste odabrali postavku za pravljenje kruha, primijetiti 

ćete da se broj izbornika promijenio. 
3. Pritisnite gumb “Color” da biste izabrali boju korice kruha, tri su postavke za izbor,  
   “nisko”, “srednje”, “visoko”, a sustav je obično podešen na “srednje”. 
4. Pritisnite gumb “ON”, pekač kruha će proizvesti zvuk “BI”, vrijeme na zaslonu  
   treperi, a uređaj započinje s odbrojavanjem. 
 
 
 
 

Pokazatelj 
broja 
izbornika 

Vrijeme 
pripreme 

1. Osnovno 
2. Slatko 

3. Francuski 
4. Cjelovito 

zrno pšenice 
5. Brzo 

6. Super brzo 

7. Kolač 
8. Riža 

9. Džem 
10. Tijesto 

11. Tjestenina 
12. Pečenje 

Pritisnite tipku za uključivanje, 
pritisnite tipku na 2 sekunde za 

isključivanje. 

Težina 
Vrijeme 
pripreme 
Boja 

Faza pripreme 
Pokazatelj broja 

izbornika 



Rukovanje 
Upute za rukovanje 
Izbornik: 
Pritisnite gumb “Menu” da biste odabrali postavku za pravljenje kruha, broj izbornika  
na zaslonu će se promijeniti. 
 
 
Izbornici su opisani u sljedećoj tablici: 
 
 
Kod Naziv Opis Proces 

1 Osnovno Osnovna namirnica je brašno. Miješanje kvasca 
(3 puta), pečenje 

2 Slatko Velik sastav šećera, osnovni 
sastojak je oštro brašno. 

Miješanje kvasca 
(3 puta), pečenje 

3 Francuski Francuski kruh, krhak i s manje 
šećera. 

Miješanje kvasca 
(3 puta), pečenje 

4 Cjelovito zrno 
pšenice 

Mješavina običnog brašna i brašna 
od cjelovitog zrna pšenice. 

Miješanje kvasca 
(3 puta), pečenje 
na visokoj 
temperaturi 

5 Brzo Kraće vrijeme pripreme, otprilike 2 
sata. 

Miješanje kvasca 
(2 puta), pečenje 

6 Super brzo Kraće vrijeme pripreme, otprilike 1 
sat. 

Miješanje kvasca 
(1 put), pečenje 

7 Kolač Osnovni sastojci su jaja, mlijeko i 
brašno s praškom za pecivo. 

Pečenje 

8 Riža Osnovni sastojci su rižino i 
pšenično brašno. 

Miješanje kvasca 
(1 put), pečenje 

9 Džem Mješavina različitih vrsta voća i 
šećera. 

Miješanje i pečenje 

10 Tijesto Koristi se za pravljenje tijesta i 
knedli. 

Miješanje 

11 Tjestenina Tijesto s kvascem, koristi se za 
pravljenje različitih vrsta kruha. 

Miješanje i pečenje 

12 Pečenje Vrijeme pečenja po izboru. Pečenje (cca 
10min) 

 
 
Napomena: 1. Izaberite postavku, prikazni ekran pokazuje vrijeme pripreme kruha. 
          2. Prilikom pravljenja kruha, dijelovi i motor rade istovremeno ako je   
            okolna temperature niža od temperature vrenja. 
 



 

Rukovanje 
 
Boja: 
Pritisnite gumb “Color”, zaslon će prikazati “nisko”, ”srednje”, “visoko” ovisno o  
Vašem željenom izboru boje.   
 
ON/OFF: 
- Pritisnite gumb “ON/OFF”, pekač kruha će proizvesti zvuk “BI”, vrijeme pripreme na  
zaslonu treperi i uređaj počinje odbrojavati vrijeme. To znači da je odabrani izbornik  
započet i da pekač kruha radi. 
- Dok je uređaj uključen, pritisnite “ON/OFF” na dvije sekunde, uređaj će proizvesti  
zvuk “BI”, vrijeme na zaslonu je isključeno i vraćeno na normalnu postavku, pekač 
 kruha prestaje s radom. 
 
Prethodno podešavanje: 
- Prvo odaberite izbornik i boju, pritisnite “Hour/Minute” čime možete promijeniti  
vrijeme, svaki pritisak može uvećati broj sati i minuta. Maksimalna postavka vremena  
je 13 sati. 
- Ako postavite vrijeme na zaslonu na 10:30 i pritisnete gumb “ON/OFF”, moći ćete  
okusiti svježi kruh za 10 sati i 30 minuta. 
 
OPREZ: Nemojte koristiti lako kvarljive sastojke, poput jaja, mlijeka i sl. 
 
Automatsko održavanje topline: 
- Ako ne pritisnete “ON/OFF” da biste isključili uređaj nakon što je kruh gotov, on će  
automatski održati temperature jedan sat. 
 
Upozorenje: 
- Pritisnite gumb “ON/OFF”, ako je na prikaznom ekranu “E3”, to znači da je  
temperatura unutrašnje posude povišena. Ponovno pritisnite “ON/OFF” da biste  
isključili uređaj, otvorite poklopac i ostavite uređaj da miruje 10-20 minuta. 
 
- Pritisnite gumb “ON/OFF”, ako je na prikaznom ekranu “ E1" ili “E2", to znači da je  
došlo do greške u temperaturnoj osjetljivosti unutrašnje posude, molimo Vas, 

odnesite  
uređaj u profesionalan servis za održavanje. 
 



Podsjetnik: 
 
1. Ako je pekač kruha uključen dulje vrijeme, pojavit će se dim, što je u 
potpunosti normalno; dim će se nakon 1-2 minute postupno smanjiti. 
2. Uređaj može raditi na različitim temperaturama i konačni rezultat ovisi o 
sobnoj temperaturi. Ako je sobna temperatura niska, kao i temperatura 
podešena na uređaju, fermentacija će biti slabija. Ako je sobna temperatura 
visoka, fermentacija će bujati. Najprikladnija sobna temperatura je između 
15˚C i 34˚C. 

 

Korištenje  

 
1. Otvorite poklopac, rotirajte 
  unutrašnju posudu kao na slici  
  i izvadite ju. 
 

 
2.Ostavite mehanizam za miješanje na dnu  
  unutrašnje posude i na ravnom kvadratu,  
  spojite ga na kraju. 
 
 
 

 
3. Stavite brašno i sastojke u unutrašnju posudu. Prvo stavite te 
tekuće sastojke, sol, šećer i brašno. Na kraju dodajte kvasac. 



UPOZORENJE: 
 
A: Pripazite da svi sastojci budu  
sobne temperature. 
B: Kvasac ne smije doći u doticaj sa solju. 
C: Kvasac ne smije doći u doticaj s vodom,  
ako koristite prethodno podešavanje, i ne  
smije sadržavati kvarljive sastojke.                       
 

 
4. Nakon postavljanja unutrašnje posude  
u pravilan položaj u pekaču kruha, lagano 
ju pritisnite i rotirajte u smjeru kazaljke na  
satu, kao na slici, tako da unutrašnja posuda  
ostane paralelna sa stijenkama. 
 
5. Uključite kabel, podesite izbornik i boju,  
ako je potrebno postavite prethodno  
podešavanje, gdje možete odabrati  
vrijeme u obliku “Hour/Minute”. 
 
6. Pritisnite gumb "ON/OFF" , na prikazu  
treperi “ : ”, uređaj počinje s radom. 
 
7. Ako odaberete kruh, kruh s cjelovitim  
žitaricama itd., možete dodati voće ili  
orahe kada čujete neprekidan zvuk 
“BI”,”BI”,”BI”. 
 
8. Normalno je da za vrijeme  
pečenja vidite paru. 

 



9. Nakon što 10 puta čujete zvuk “BI”, kruh je  
gotov, a pekač kruha će automatski održavati  
temperaturu jedan sat. Nakon jednog sata  
održavanja temperature, uređaj će proizvesti  
zvuk “BI” i potom se vratiti u normalno stanje. 
Izvadite kruh prije kraja vremena održavanja temperature,  
potom pritisnite gumb "start/stop" i isključite uređaj iz  
napajanja. Otvorite uređaj i uklonite unutrašnju posudu. 
 

 
10. Ako nakon vađenja kruha mehanizam  
za miješanje ostane u kruhu, izvadite ga  
kukom kao na slici, nemojte ga vaditi  
rukom. Ako mehanizam za miješanje  
ostane u unutrašnjoj posudi, dodajte  
malo vode da biste na neko vrijeme  
nakvasili unutrašnju posudu, a potom  
ga možete ukloniti. 
 

OPREZ: Unutrašnja je posuda vruća, nosite zaštitne rukavice ili se 

poslužite debelom pamučnom tkaninom da biste ju izvadili. 

Preokrenite unutrašnju posudu, nježno ju protresite dok kruh ne 

ispadne iz nje. Ako su u kruhu ostali mehanizmi za miješanje, 

poslužite se kukastom vilicom da biste ih izvadili; nipošto ih nemojte 

vaditi rukama da biste izbjegli opekotine. 

 
 
 
 



Čišćenje i održavanje 

1. Prije čišćenja isključite uređaj iz napajanja i pustite ga da se ohladi. 
2. Koristite vlažnu tkaninu da biste očistili sve dijelove, uključujući i unutrašnju 

posudu  
i mehanizme za miješanje. 
 

- Nemojte koristiti oštre alate za čišćenje, poput metalnih 

spužvica ili korozivnih sredstava za čišćenje, da biste izbjegli 

oštećivanje unutrašnje posude. 

- Ako ne možete izvaditi mehanizme za miješanje, natopite 

unutrašnju posudu vodom da biste ju lakše očistili. 

- Nemojte uranjati pekač kruha u vodu ili drugu tekućinu 

 
3. Koristite vlažnu krpu namočenu u sredstvu za čišćenje da biste očistili prozor i  
kućište pekača kruha. 
4. Osušite suhom krpom i vratite sve dijelove na njihovo mjesto. 
 
 

Kuhanje 
Sastojci: 
Brašno za kruh (Oštro brašno) 

Brašno za kruh, zvano i oštro brašno (visok sadržaj proteina); do vrenje 
dolazi u kruhu; omogućava volumen širenja kruha koji se može održati, 
nakon vrhunca se neće spustiti, za razliku od krušnog i uobičajenog 
brašna; ono sadrži više glutena; proizveden kruh je veliko, glatko, 
fibrozno tkivo; brašno je važan sastojak koji se koristi prilikom pripreme 
kruha, molimo Vas da zapamtite da za pravljenje kruha uvijek koristite 
primjereno brašno za kruh – oštro brašno. 
 

Brašno s praškom za pecivo 
Proteinski sadržaj brašna s praškom za pecivo je nizak, a ono se često 
koristi za pravljenje knedli i prozračnih vrsta kruha; u pekaču kruha se 
može koristiti za pravljenje tjestenine ili kolača. Nije preporučljivo da 
brašno s praškom za pecivo koristite za pravljenje kruha jer fermentacija 
ne uspijeva. 
 



Brašno od cjelovitog zrna pšenice 
Brašno od cjelovitog zrna pšenice proizvodi se od grubih zrna. Brašno od cjelovitog 
zrna pšenice teže je od običnog brašna i hranjivije. Brojni recepti zahtijevaju 
mješavinu brašna od cjelovitog zrna pšenice i brašna za kruh da bi proizveli kruh 
visoke kvalitete. 
 
Rižino brašno 
Rižino je brašno slično brašnu od cjelovitog zrna pšenice, poznato i kao krupica. 
Mora se miješati s velikom količinom oštrog brašna (brašna za kruh) prilikom 
pravljenja kruha. 
 
Brašno za kolače 
Brašno za kolače je meko brašno niskog sadržaja proteina, proizvedeno posebno za 
pravljenje kolača. 
 
Kukuruzno brašno i zobeno brašno 
Grubi se kruh pravi od kukuruznog i zobenog brašna, a oba brašna mogu poboljšati 
okus kruha. 
 
Ljubazni podsjetnik:  
Iako zbog sličnog postupka proizvodnje gotovo sve vrste brašna izgledaju jednako, 
ovisno o vremenu proizvodnje, kao i periodu pohrane, njihova se sposobnost 
fermentacije i upijanja vode uvelike razlikuje. Možete isprobavati različite vrste 
brašna, te tako sami otkriti koje brašno proizvodi najukusniji kruh. Također, prilikom 
pravljenja tijesta, prekomjernu ili premalu količinu brašna možete ispraviti 
dodavanjem ili smanjivanjem količine vode ili drugih tekućina. Pritisnite tijesto 
rukama, ako je na dodir ljepljivo, dobili ste tijesto koje daje najbolje rezultate u 
pripremi kruha. 
 
Šećer 
Vrlo je važno da znate da šećer može povećati slatkoću i boju kruha. Općenito se 
koristi običan šećer, ali u posebnim uvjetima možete koristiti smeđi šećer. 
 
Kvasac 
Kvasac u tijestu djeluje tako da pospješuje process fermentacije čime se proizvodi 
ugljikov dioksid koji podiže tijesto, a kruh čini mekim. Brzo širenje kvasca zahtijeva 
karbohidrate iz šećera i brašna; u pekačima kruha često se koristi instant kvasac. 
 
Kvasac je potrebno držati u hladnjaku jer prevelike temperature utječu na valjanost 
kvasca. Prije uporabe kvasca, potrebno je provjeriti rok upotrebe. Nakon korištenja, 
kvasac je potrebno što je prije moguće vratiti u hladnjak. Obično je slaba fermentacija 
prilikom pravljenja kruha uzrokovana kvarenjem kvasca. 
Doziranje ovisi o sposobnosti fermentiranja, uskladite količinu s receptom. 
 



Sol 
Sol može poboljšati okus kruha, ali se ne preporučuje dodavanje prevelike količine 
soli u kruh jer sol uzrokuje širenje kvasca. Ako ne volite sol ona može biti izostavljena 
iz recepta, ali će tada fermentacija kruha biti veća nego obično. 
 
Jaje 
Dodajte jaja da biste poboljšali fibrozno tkivo kruha i dodali okus. 
 
Maslac i biljno ulje 
Dodajte maslac da biste kruh učinili mekšim i produljili njegovo trajanje. Ako ćete 
koristiti maslac, izvadite ga iz hladnjaka i izrežite na male komadiće koji će se lakše 
otopiti (obično se koristi maslac; u nedostatku maslaca možete se poslužiti biljnim 
uljem, ali će biti velike razlike u okusu i mirisu). 
 
Prašak za pecivo 
Prašak za pecivo je sredstvo za dizanje tijesta, a obično se koristi za pripremu brzog 
kruha i kolača. Korištenje dodataka da bi se tijesto podiglo rezultira mekim kruhom ili 
kolačem. 
 
Soda 
Djeluje na jednaki način kao i prašak za pecivo kada se doda brašnu; korištenje 
dodataka čini kruh mekim kada se grije. 
 
 
Voda i ostali tekući sastojci 
Voda je neizostavan sastojak kruha koji se koristi za ubrzavanje fermentacije; 
uobičajena temperature vode ljeti iznosi 20-25 , a zimi 35-40 , za posebno brze 
programe potrebna je topla voda temperature 40-45 . Vodi se može pridodati svježe 
mlijeko ili 2%-tno mlijeko u prahu kao alternativa. Količinom vode možete utjecati na 
poboljšavanje okusa kruha. U nekim je receptima za kruh tijestu potrebno dodati sok, 
poput soka od ananasa, soka od jabuke, soka od naranče, soka od limuna i dr., s 
ciljem poboljšanja okusa kruha. 
 
Ljubazni podsjetnik: Dodavanjem ili smanjenjem količine vode utječete na kvalitetu 
tijesta. Kada je tijesto vlažno, fermentacija buja, ali se ipak preporučuje smanjivanje 
količine vode. Kada je tijesto vrlo suho, kada postoji suho brašno, može se 
promijeniti količina vode. Pritisnite tijesto rukama, ako je lagano ljepljivo, dobili ste 
idealno tijesto. Brašno je potrebno zapečatiti nakon upotrebe i pohraniti ga na suho i 
hladno mjesto. 
 
Smjesa i vaganje 
Jedan je od najvažnijih koraka vaganje sastojaka, za što je preporučljivo koristiti 
mjerice i žličice da biste točno izmjerili. Ako su smjesa i vaganje netočno izvršeni, to 
može dovesti do smanjene kvalitete kruha. 



Mjerenje količine tekućine 
Za mjerenje količine sastojaka poput vode i svježeg mlijeka, koristite šalicu za mjeru; 
neka Vam oči budu u ravnini s mjericom za vrijeme mjerenja.  
Ako se služite mjericom ili žlicom da biste izmjerili količinu maslaca, mjerice moraju 
biti temeljito očišćene da na njih sastojci ne bi prianjali.  
Dodajte jaja ili tekućinu po želji, ali se pobrinite da smanjite količinu vode. 
 
Vaganje brašna 
Mjerice i žlice se koriste za vaganje suhih sastojaka, koji trebaju biti u stanju 
normalne gustoće. Količine trebaju biti poravnate s rubom, pobrinite se da pravilno 
mjerite. 
 
Jedna ravna šalica brašna sadrži 175 g, a jedna šalica vode 270 g. 
 
Metoda dodavanja sastojaka 
Sastojci su navedeni po redoslijedu dodavanja, općenito, prvo dodajte tekuće 
sastojke, jaja, sol, mlijeko u prahu i druge sastojke. Brašno ne smije doći u doticaj s 
tekućinom, potom dodajte kvasac u suho brašno. 
 
Ljubazni podsjetnik 
1. Nemojte dovoditi u doticaj sol i kvasac, kvasac nakon upotrebe mora biti 
zapečaćen i stavljen na hladno i suho mjesto da bi se izbjeglo kvarenje. 
2. Dodajte voće u mješavinu kruha nakon što čujete zvučni signal. Prerano dodano 
voće produljuje vrijeme miješanja, a time se gubi i okus voća. 
3. Ako koristite unaprijed podešene postavke, nemojte dodavati kvarljive sastojke 
poput jaja. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Recepti 
 
Navedeni su recepti samo za referencu, velik broj recepata možete pronaći na 
internetu i slijediti ih prilikom pripreme kruha. Temperatura vode koja se koristi je ljeti 
20-25 , a zimi 35-40  (kada se radi o toploj vodi). 
 
 
 
 
Bijeli kruh (Izbornik: Osnovno) 

 
 
Savjet za pripremu: 1. Redoslijed dodavanja bi trebao biti u skladu s redom na 
popisu sastojaka. 
 
 
 
Kruh od oraha (Izbornik: Osnovno)

 
 



Savjet za pripremu:  
1. Redoslijed dodavanja bi trebao biti u skladu s redom na popisu sastojaka. 
2. Orahe i pinjole isjeckajte na sitne komadiće, tijestu ih dodajte tek nakon što čujete 
zvučni signal, dodavanjem u unutrašnju posudu. 
 
Kruh s naribanim sušenim mesom (Izbornik: Osnovno) 

 
Savjet za pripremu:  
1. Redoslijed dodavanja bi trebao biti u skladu s redom na popisu sastojaka. 
2. Kruh normalno pecite sve do zadnjih 15 minuta, tada maknite poklopac, poškropite 
površinu kruha vodom i posipajte ju naribanim sušenim mesom; nakon toga kruh 
nastavite peći do isteka vremena pripreme. 
 
 
Kruh sa sezamom (Izbornik: Osnovno) 

 
Savjet za pripremu:  
1. Redoslijed dodavanja bi trebao biti u skladu s redom na popisu sastojaka. 
2. Kruh normalno pecite sve do zadnjih 15 minuta, tada maknite poklopac, poškropite 
površinu kruha vodom i posipajte ju sezamom; nakon toga kruh nastavite peći do 
isteka vremena pripreme. 



Francuski kruh (Izbornik: Francuski) 

 
Savjet za pripremu:  
1. Redoslijed dodavanja bi trebao biti u skladu s redom na popisu sastojaka. 
2. Preporučuje se upotreba biljnog ulja. 
 
 
 
Kruh sa slatkim kukuruzom (Izbornik: Francuski) 

 
 
Savjet za pripremu:  
1. Redoslijed dodavanja bi trebao biti u skladu s redom na popisu sastojaka. 
2. Preporučuje se upotreba biljnog ulja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slatki kruh (Izbornik: Slatko) 
 

 
Savjet za pripremu:  
1. Redoslijed dodavanja bi trebao biti u skladu s redom na popisu sastojaka. 
2. Ako ste u mogućnosti, koristite svježe mlijeko umjesto vode i mlijeka u prahu; 
količina je jednaka količini vode. 
3. Ako želite dodati šećera, preporučujemo Vam izbjegavanje visoke postavke boje 
da kruh ne bi izgorio. 
 
 
 
Kruh s grožđicama (Izbornik: Slatko) 

 

Savjet za pripremu:  
1. Redoslijed dodavanja bi trebao biti u skladu s redom na popisu sastojaka. 
2. Ako ste u mogućnosti, koristite svježe mlijeko umjesto vode i mlijeka u prahu; 
količina je jednaka količini vode. 
3. Grožđice dodajte u unutrašnju posudu tek nakon što čujete zvučni signal "BI". 
 



Kruh od banane (Izbornik: Slatko) 

 
Savjet za pripremu:  
1. Redoslijed dodavanja bi trebao biti u skladu s redom na popisu sastojaka. 
2. Banane isjeckajte na sitne komadiće. 
 
 
 
Kruh s ananasom (Izbornik: Slatko) 

 
 
Savjet za pripremu:  
1. Redoslijed dodavanja bi trebao biti u skladu s redom na popisu sastojaka. 
2. Isjeckajte ananas na sitne komadiće i obradite ga u blenderu dok se ne pretvori u 
kašu. 
 
 
 



 
Kruh sa džemom (Izbornik: Slatko) 
 

 
Savjet za pripremu:  
1. Redoslijed dodavanja bi trebao biti u skladu s redom na popisu sastojaka. 
2. Kruh normalno pecite sve do zadnjih 15 minuta, tada maknite poklopac, premažite 
površinu kruha džemom; nakon toga kruh nastavite peći do isteka vremena pripreme. 
 
 
 
 
 
 
Ekspresni kruh (Izbornik: Super brzo) 

 
Savjet za pripremu:  
1. Redoslijed dodavanja bi trebao biti u skladu s redom na popisu sastojaka. 
2. Voda mora biti topla, temperature 40-45  
 
 



 
Kruh od naranče (Izbornik: Slatko) 

 
 
Savjet za pripremu:  
1. Redoslijed dodavanja bi trebao biti u skladu s redom na popisu sastojaka. 
2. Koristite sok od naranče. 
3. Nasjeckajte banane prije no što ih dodate sastojcima. 
 
 
 
 
 
Kruh od bundeve (Izbornik: Slatko) 

 
Savjet za pripremu:  
1. Redoslijed dodavanja bi trebao biti u skladu s redom na popisu sastojaka. 
2. Izrežite bundevu i obradite ju na pari (otprilike 20 minuta), nakon čega ju ohladite i 
od nje napravite kašu. 
 



 
Kokosov kruh (Izbornik: Slatko) 

 
Savjet za pripremu:  
1. Redoslijed dodavanja bi trebao biti u skladu s redom na popisu sastojaka. 
2. Za vrijeme pravljenja tijesta, nakon zvučnog signala, u unutrašnju posudu dodajte 
naribani kokos. 
 
 
Spužva kolač (Izbornik: Pečenje) 
Sastojak: 
A sastojak: 1. Jaje (tri)   2. Šećer  3 velike žlice 
B sastojak: 1. Brašno 0.6 šalica (100 g)   2. Mlijeko   100 g    3. Žumanjak (tri) 
4. Maslac  2 velike žlice     5. Šećer   1 velika žlica 
 
Postupak: 
1. Miješajte A sastojke žlicom za mućenje jaja 2-3 minute, dok se ne pretvore u kašu. 
2. Promiješajte B sastojke. 
3. Miješajte B sastojke s A sastojcima dok se ne prožmu, a potom mješavinu stavite u 
unutrašnju posudu i podesite postavku na pečenje, a vrijeme na 35-40 minuta. 
 
Kolač od jagode i kokosa (Izbornik: Kolač ili Pečenje) 
Sastojak: 
1. Jaje (dva)    2. Šećer    0.7 šalica     3. Džem od jagoda   0.5  šalica   4. 
Ulje     8 velikih žlica 
5. Brašno s praškom za pecivo  1.4 šalica   6. Soda  0.5 male žličice    7. Sol  
0.5 male žličice 
8. kokosovo brašno   1 šalica 
 
Postupak: 
1. Prvo izmiješajte jaja i šećer, potom dodajte ulje i džem. 



2. Zatim dodajte brašno s praškom za pecivo, sodu, kokosovo brašno i sol, da se sve 
izmiješa. 
3. Stavite kašu u unutrašnju posudu i odaberite postavku za kolače. 
 
 
Džem (Izbornik: Džem) 
Sastojak: 
1. Jagoda             400 g       
2. Šećer              120 g       
3. Bijeli ocat         1.5 mala žličica 
4. Kukuruzni škrob   30 g 
Postupak: 
1.Izrežite jagode na kockice i izmiješajte ih s ostalim sastojcima u blenderu dok ne 
dobijete kašu; podesite pekač kruha na program za džem. 
2. Ohladite u hladnjaku. 
 
Miješanje tijesta (Izbornik: Tijesto) 
Sastojak 
1. Voda                250 ml 
2. Ulje, sol, šećer      po želji 
3. Brašno              2.2 šalice 
Savjet za pripremu: Voda i brašno su osnovne sirove namirnice, ostale sastojke 
dodajte po želji. 
 
 
Tijesto s kvascem (Izbornik: Tjestenina) 
Sastojak 
1. Voda              250 ml 
2. Ulje, sol, šećer    po želji 
3. Brašno            2.2 šalice 
4. Kvasac            1 mala žličica 
Savjet za pripremu: Voda i brašno su osnovne sirove namirnice, ostale sastojke 
dodajte po želji. 
 
Brzi kruh (Izbornik : Brzi) 

  



 
Savjet za pripremu: 1. Redoslijed dodavanja bi trebao biti u skladu s redom na 
popisu sastojaka. 
 
 
 
 
Kruh od cjelovitog pšeničnog zrna (Izbornik: Kruh od cjelovitog pšeničnog 
zrna) 
 

 
Savjet za pripremu: 1. Redoslijed dodavanja bi trebao biti u skladu s redom na 
popisu sastojaka. 
 
Kruh od rižina brašna (Izbornik: Riža) 

 
 
Savjet za pripremu: 1. Redoslijed dodavanja bi trebao biti u skladu s redom na 
popisu sastojaka. 
 
 

 
 
 



Problemi & rješenja

 



 
 

 
 



 
 
 
SHEMA INSTALACIJA 
 

 
 
 
 
 
Control pulse – kontrola pulsa 
PCB circuit board – PCB ploča instalacija 



 
 
 

Odlaganje u otpad stare električne i elektroničke opreme 
 

Proizvodi ozna eni ovim simbolom ozna avaju da proizvod spada u grupu elektri ne i 
elektroni ke opreme (EE proizvodi) te se ne smije odlag  zajedno s ku nim i 
glomaznim otpadom. Zbog toga ovaj proizvod treba odlo i  na ozna eno sabirno 
mjesto za prikupljanje elektri ne i elektroni ke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog 
proizvoda pomo i ete sprije i  mogu e ne poslijedice na okoliš i ljudsko 
zdravlje, koji  bi  ina e mogli bi   ugro i neodgovaraju im odlaganjem istrošenog 

proizvoda. Recikliranjem materijala pomo i emo sa uva  zdravi otni okoliš i prirodne resurse. 
 

Za detaljne informacije o sakupljanju EE proizvoda obra te se M SAN Grupi ili prodavaonici u kojoj 
ste kupili ovaj proizvod. Više informacija mo te prona i na www.elektrootpad.com    i 
info@elektrootpad.com te pozivom na broj 062 606 062 . 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Obavijest o Izjavi o sukladnosti :   
Izjavu o sukladno  i presliku izvorne Izjave su  (EC Declara on of Conformity) mo ete 
jednostavno preuz a našoj  internetskoj stranici www.msan.hr/dokumentacij   

 





Pekač hleba

BM-750S



Specifikacije 
 

Model BM-750S 
Kapacitet 0.75kg 

Nazivni napon 220-240V-50/60Hz 
Nazivna snaga 500W 
Snaga motora 40W 

Vanjske dimenzije 310mmX214mmX274mm 
Težina 4kg 

 

VAŽNE MERE ZAŠTITE 
 

Osnovne mere zaštite uvek moraju da se slede prilikom 

upotrebe električnih uređaja, uključujući i sledeće: 

 

1. Pročitajte uputstva. 

2. Kako biste sprečili mogućnost strujnog udara, 

nemojte da potapate u vodu ni jedan deo pekača 

hleba. 

3. Nemojte da dirate užarene površine za vreme rada 

pekača hleba. 

4. Postavite pekač hleba na radnu pvršinu koja može 

da izdrži nivo toplote koju proizvodi pekač 

5. Ako uređaj upotrebljavaju deca ili se upotrebljava u 

blizini dece, potreban je strogi nadzor. 



6. Prilikom upotrebe pekača hleba, ostavite najmanje 

10-15cm prostora sa svih strana uređaja da biste 

omogućili adekvatno kruženje vazduha. 

7. Isključite uređaj iz utičnice kada se ne upotrebljava ili 

pre čišćenja. Ostavite uređaj da se ohladi pre 

dodavanja ili skidanja delova ili pre čišćenja. 

8. Kada pekač hleba počne sa radom, nemojte da 

stavljate ruke u blizinu pokretnih delova,da biste 

izbegli povrede. 

9. Nemojte da upotrebljavate dodatke koji nisu dobiveni 

od proizvođača. 

10. Pre pomeranja pekača hleba, prvo izvucite utikač a 

zatim obema rukama uhvatite i premestite pekač 

hleba. 

11. Ako je oštećen kabl napajanja, mora da bude 

zamenjen od strane ovlašćenog servisa kako bi se 

izbegao rizik od strujnog udara ili požara. 

12. Molimo Vas da uređaj ne upotrebljavate izvan kuće. 

13. Ako prilikom upotrebe ovoga uređaja strujno kolo 

bude preopterećeno, može da dođe do toga da 

uređaj ne radi pravilno. Pekač hleba treba 

upotrebljavati na odvojenoj utičnici. 



14. Dodaci mogu da se ostave unutar pekača hleba ali u 

njemu nemojte da držite druge predmete. 

15. Nemojte postavljati pekač hleba u neposrednu 

blizinu zapaljivih materijala ili izvora vatre. Da biste 

izbegli požar, nemojte ga upotrebljavati u blizini 

zastora, zavesa, zidova i sl. Dok pekač hleba radi, u 

njegovoj blizini nemojte da držite druge uređaje a isto 

tako na njega nemojte da odlažete stvari. 

16. Nemojte da držite karton, papir ili plastiku i druge 

predmete u unutrašnjoj posudi. 

17. Posle upotrebe, pekač hleba ugasite i isključite kabl 

iz napajanja. 

18. Nemojte u pekaču hleba da zagrevate namirnice 

čuvane u hermetički zatvorenom pakovanju jer može 

da dođe do eksplozije. 

19. Ako prilikom vađenja hleba pomerite unutrašnju 

posudu, može da dođe do oštećenja pekača hleba. 

Ako je neophodno, nosite naočare prilikom vađenja 

unutrašnje posude. 

20. Ako je pekač hleba uključen i trenutno radi, nemojte 

otvarati gornji poklopac jer time možete da utičete na 

rad uređaja ili da se povredite. 



21. Ovaj uređaj može da proizvede maksimalno 750 g 

hleba i nemojte da dodajete previše sastojaka. 

Maksimalna potrebna količina brašna je manja od 

450 g, potrebna količina kvasca u prahu je manja od 

2 čajne kašičice, otprilike 4 g. 

22. Posle upotrebe očistite ostatke brašna i mrvica iz 

šupljina, da biste sprečili dim ili vatru prilikom sledeće 

upotrebe. 

23. Za vreme rada uređaja, da biste izbegli povrede, na 

uređaju dodirujte isključivo kontrolnu ploču ili dršku. 

24. Ovaj je uređaj namenjen ISKLJUČIVO za 

UPOTREBU U DOMAĆINSTVU. Nemojte da 

upotrebljavate uređaj u druge svrhe, osim one za 

koju je namenjen. 

25. Ako uređaj radi, ne možete da uklanjate unutrašnju 

posudu da biste izbegli deformacije prozora 

uzrokovane pregrejavanjem. 

26. Ovaj uređaj mogu da upotrebljaju deca od 8 godina ili 

starija kao i osobe smanjenje fizičke, senzorne ili 

mentalne sposobnosti ili osobe sa manjkom iskustva 

i znanja, ako su pod nadzorom, upućeni su u 

bezbednu upotrebu uređaja i razumeju potencijalne 



opasnosti. Deca ne smeju da se igraju uređajem.  

27. Čišćenje i održavanje ne smeju da obavljaju deca. 

28. Kada je uređaj uključen ili se hladi, i uređaj i kabl 

treba da su van domašaja male dece. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Komponente 
 
                                       1. Gornji poklopac 

2. Ekran 
3. Kontrolna ploča 
4. Kućište 
5. Merica 
6. Kašičica za merenje 
7. Mehanizam za mešanje 
8. Kukasta viljuška 
9. Odstranjiva unutrašnja posuda 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

NAPOMENA:  
Kompanija zadržava pravo izmene dizajna uređaja tako da je uređaj koji ste kupili 
možda poboljšan ili nije u potpunosti u skladu sa uputstvima, ali nisu promenjena 
podašavanja i način upotrebe.  
 
 
 

 
 
 



Rukovanje 
Pre prve upotrebe:  
 
1. Izvadite sve dodatke i ambalažu iz pekača hleba. 
2. Upotrebljavajte toplu vodu i meku vlažnu tkaninu natopljenu u sredstvu za pranje 

sudova da biste očistili unutrašnju posudu; sačekajte da se u potpunosti osuši pre 
upotrebe. 

3. Postavite pekač hleba na stabilnu površinu i upotrebljavate zasebnu liniju. 
4. Kada pekač hleba radi, ostavite najmanje 10 cm prostora sa svih strana uređaja da 

biste omogućili adekvatan protok vazduha. Nemojte ništa da držite na pekaču 
hleba. 

5. Pre upotrebe proverite da li su unutrašnja posuda i kuka pravilno postavljene. 
6. S obzirom na to da elementi grijača imaju zaštitni sloj, prilikom prvog pravljenja  
  hleba pojavit će se mala količina dima, što je uobičajeno. 
 
 

Postavljanje odstranjive unutrašnje posude 
Izvadite odstranjivu unutrašnju posudu: 
Okrenite unutrašnju posudu u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu, 
podignite ju i izvadite. 
Postavljanje odstranjive unutrašnje posude: 
Pritisnite unutrašnju posudu u smeru kazaljke na satu, dok ne sedne u svoj položaj. 
 
Pažnja:  
Unutrašnja posuda mora da bude pravilno postavljena, tako da je strana unutrašnje 
posude paralelna sa zidovima. 
 
 
Dodaci: 
- Merica: Upotrebljavate je za merenje količine vode i brašna. Čaša vode ima 270g, a 
čaša brašna 175g.  

  Napomena: Tečne i brašnjave sastojke sipajte odvojeno 
 
- Kašika za merenje: Upotrebljavate je za merenje količine soli, ulja, kvasca, mleka u 

prahu itd. 
  Napomena: Pravite razliku izmedju male i velike kašike 
 
- Kuka: Upotrebljavate je za vađenje delova za mešanje. 
 
 

 



Rukovanje 
 
Tastatura i ekran 
 

 
Uputstva za rukovanje 
1. Uključite kabl, pekač hleba će da proizvede zvuk “biiip”, ekran će da prikaže vreme  
  “3:21", u meniju stoji “1", uobičajeni program na koji je sistem podešen je 1: basic. 
 
Prikazni ekran pokazuje: 

 
2. Pritisnite taster “Menu” da biste odabrali opciju za pravljenje hleba - primetićete da  
   se broj menija promenio. 
3. Pritisnite taster “Color” da biste izabrali boju korice hleba. Postoje tri opcije za izbor,  
   “nisko”, “srednje”, “visoko”, a sistem je obično podešen na “srednje”. 
4. Pritisnite taster “ON”, pekač hleba će da proizvede zvuk “biiip”, vreme na ekranu  
   treperi, a uređaj započinje sa odbrojavanjem. 
 
 
 
 
 

 

Pokazatelj 
broja menija 

Vreme 
pripreme 

1. Osnovno 
2. Slatko 

3. Francuski 
4. Integralno 
zrno pšenice 

5. Brzo 
6. Super brzo 

7. Kolač 
8. Riža 

9. Džem 
10. Testo 

11. Testenina 
12. Pečenje 

Pritisnite taster za uključivanje, 
pritisnite taster na 2 sekunda za 

isključivanje. 

Težina 
Vreme 
pripreme 

Faza pripreme 
Pokazatelj broja 



Rukovanje 
Uputstva za rukovanje 
Meni: 
Pritisnite taster “Menu” da biste odabrali opciju za pravljenje hleba, broj menija  
na ekranu će da se promeni. 
 
 
Meniji su opisani u sledećoj tablici: 
 
 
Kod Naziv Opis Proces 

1 Osnovno Osnovna namirnica je brašno. Mešanje kvasca (3 
puta), pečenje 

2 Slatko Velik sadržaj šećera, osnovni 
sastojak je oštro brašno. 

Mešanje kvasca (3 
puta), pečenje 

3 Francuski Francuski hleb, krhak i sa manje 
šećera. 

Mešanje kvasca (3 
puta), pečenje 

4 Integralno zrno 
pšenice 

Mešavina običnog brašna i brašna 
od integralnog zrna pšenice. 

Mešanje kvasca (3 
puta), pečenje na 
visokoj temperaturi 

5 Brzo Kraće vreme pripreme, otprilike 2 
sata. 

Mešanje kvasca (2 
puta), pečenje 

6 Super brzo Kraće vreme pripreme, otprilike 1 
sat. 

Mešanje kvasca (1 
put), pečenje 

7 Kolač Osnovni sastojci su jaja, mleko i 
brašno sa praškom za pecivo. 

Pečenje 

8 Riža Osnovni sastojci su rižino i pšenično 
brašno. 

Mešanje kvasca (1 
put), pečenje 

9 Džem Mešavina različitih vrsta voća i 
šećera. 

Mešanje i pečenje 

10 Testo Upotrebljava se za pravljenje testa i 
knedli. 

Mešanje 

11 Testenina Testo s kvascem, upotrebljava se za 
pravljenje različitih vrsta hleba. 

Mešanje i pečenje 

12 Pečenje Vreme pečenja po izboru. Pečenje (cca 10min) 
 
 
 
 
Napomena: 1. Izaberite opciju, ekran pokazuje vreme pripreme hleba. 

              2. Prilikom pravljenja hleba, delovi i motor rade istovremeno ako je   
              okolna temperature niža od temperature vrenja. 

 



 

Rukovanje 
 
Boja: 
Pritisnite taster “Color”, ekran će prikazati “nisko”, ”srednje”, “visoko”, u zavisnosti od 
vašeg izbora boje.   
 
ON/OFF: 
- Pritisnite taster ON/OFF, pekač hleba će proizvesti zvuk “BI”, vreme pripreme na  
ekranu treperi i uređaj počinje da odbrojava vreme. To znači da je izabrani meni  
započet i da pekač hleba radi. 
- Dok je uređaj uključen, pritisnite ON/OFF na dva sekunda, uređaj će da proizvede  
zvuk “BI”, vreme na ekranu je isključeno i vraćeno na normalnu vrednost, pekač 
 hleba prestaje sa radom. 
 
Prethodno podešavanje: 
- Prvo izaberite meni i boju, pritisnite “Hour/Minute” čime možete da promenite  
vreme, svaki pritisak može da uveća broj sati i minuta. Maksimalna vrednost vremena  
je 13 sati. 
- Ako postavite vreme na ekranu na 10:30 i pritisnete taster ON/OFF, moći ćete  
da uživate u svežen hlebu za 10 sati i 30 minuta. 
 
OPREZ: Nemojte da upotrebljavate lako kvarljive sastojke, poput jaja, mleka i sl. 
 
Automatsko održavanje toplote: 
- Ako ne pritisnete ON/OFF da biste isključili uređaj  pošto je hleb gotov, on će  
automatski održavati temperaturu jedan sat. 
 
Upozorenje: 
- Pritisnite taster ON/OFF, ako je na ekranu “E3”, što znači da je  
temperatura unutrašnje posude povišena. Ponovno pritisnite ON/OFF da biste  
isključili uređaj, otvorite poklopac i ostavite uređaj da miruje 10-20 minuta. 
 
- Pritisnite taster ON/OFF; ako je na ekranu “ E1" ili “E2", to znači da je  
došlo do greške u temperaturnoj osetljivosti unutrašnje posude. U tom slučaju odnesite  
uređaj u ovlašćeni servis na pregled. 
 



Podsetnik: 
 
1. Ako je pekač hleba uključen duže vreme, pojaviće se dim, što je u 
potpunosti normalno; dim će posle 1-2 minuta da se potpuno smanji. 
2. Uređaj može daradi na različitim temperaturama i konačni rezultat zavisi i 
od sobne temperature. Ako je sobna temperatura niska, kao i temperatura 
podešena na uređaju, fermentacija će biti slabija. Ako je sobna temperatura 
visoka, fermentacija će bujati. Najprikladnija sobna temperatura je između 
15˚C i 34˚C. 

 

Upotreba  

 
1. Otvorite poklopac, rotirajte 
  unutrašnju posudu kao na slici  
  i izvadite je. 
 

 
2.Ostavite mehanizam za mešanje na dnu  
  unutrašnje posude i na ravnom kvadratu,  
  spojite ga na kraju. 

 
 
3. Stavite brašno i sastojke u  
unutrašnju posudu. Prvo stavite  
tečne sastojke - so, šećer i brašno.  
Na kraju dodajte kvasac. 



UPOZORENJE: 
 
A: Svi sastojci treba da budu na sobnoj temperaturi  
B: Kvasac ne sme da dođe u dodir sa solju. 
C: Kvasac ne sme da dođe u dodir sa vodom, ako upotrebljavate prethodno 
podešavanje i ne sme da sadrži kvarljive sastojke.                       
 

 
4. Posle postavljanja unutrašnje posude  
u pravilan položaj u pekaču hleba, lagano 
je pritisnite i rotirajte u smeru kazaljke na  
satu, kao na slici, tako da unutrašnja posuda  
ostane paralelna sa stranicama. 
 
5. Uključite kabl, podesite meni i boju,  
ako je potrebno postavite prethodno  
podešavanje, gde možete odabrati  
vreme u obliku “Hour/Minute”. 
 
6. Pritisnite taster ON/OFF, na ekranu  
treperi “ : ”, uređaj počinje sa radom. 
 
7. Ako odaberete hleb, hleb sa integralnim   
žitaricama itd., možete dodati voće ili  
orahe. kada čujete neprekidan zvuk 
“BI”,”BI”,”BI”. 
 
8. Normalno je da za vreme  
pečenja vidite paru. 
 
 

 



 
9.  pošto 10 puta čujete zvuk “BI”, hleb je  
gotov, a pekač hleba će automatski održavati  
temperaturu jedan sat. Posle jednog sata  
održavanja temperature, uređaj će proizvesti  
zvuk “BI” i zatim se vratiti u normalno stanje. 
 
Izvadite hleb pre kraja vremena održavanja temperature,  
zatim pritisnite taster "start/stop" i isključite uređaj iz  
napajanja. Otvorite uređaj i uklonite unutrašnju posudu. 
 

 
10. Ako posle vađenja hleba mehanizam  
za mešanje ostane u hlebu, izvadite ga  
kukom kao na slici, nemojte ga vaditi  
rukom. Ako mehanizam za mešanje  
ostane u unutrašnjoj posudi, dodajte  
malo vode da biste na neko vreme  
nakvasili unutrašnju posudu, a zatim  
možete da ga uklonite. 
 
OPREZ: Unutrašnja posuda je vruća, nosite zaštitne rukavice ili se poslužite 
debelom pamučnom tkaninom da biste je izvadili. Preokrenite unutrašnju 
posudu, nežno je protresite dok hleb ne ispadne iz nje. Ako je u hlebu ostao 
mehanizam za mešanje, poslužite se kukastom viljuškom da biste ga izvadili; 
nipošto ga nemojte vaditi rukama da ne biste zadobili opekotine. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Čišćenje i održavanje 

1. Pre čišćenja, isključite uređaj iz napajanja i pustite ga da se ohladi. 
2. Upotrebljavate vlažnu tkaninu da biste očistili sve delove, uključujući i unutrašnju 
posudu i mehanizam za mešanje. 
 
- Nemojte da upotrebljavate oštre alate za čišćenje, poput metalnih 
sunđera ili korodivnih sredstava za čišćenje, da biste izbegli oštećenje 
unutrašnje posude. 
- Ako ne možete da izvadite mehanizam za mešanje, natopite unutrašnju 
posudu vodom da biste je lakše očistili. 
- Nemojte da potapate pekač hleba u vodu ili drugu tečnost 

 
3. Upotrebljavajte vlažnu krpu potopljenu u sredstvu za čišćenje da biste očistili prozor 
i kućište pekača hleba. 
4. Osušite suvom krpom i vratite sve delove na njihovo mesto. 
 
 

Kuvanje 
 
Sastojci: 

 
Brašno za hleb (Oštro brašno) 

Brašno za hleb, zvano i oštro brašno (visok sadržaj proteina); do vrenja 
dolazi u testu; omogućava podizanje testa koje se može održati, posle 
vrhunca se neće spustiti, za razliku od običnog brašna. Pošto je brašno 
važan sastojak koji se upotrebljava prilikom pripreme hleba, uvek 
upotrebljavate primereno brašno za hleb – oštro brašno. 
 

Brašno sa praškom za pecivo 
Proteinski sadržaj brašna sa praškom za pecivo je nizak  a ono se često 
upotrebljava za pravljenje knedli i vazdušastih vrsta hleba; u pekaču hleba  
može da se upotrebljava za pravljenje testenine ili kolača. Nije 
preporučljivo da brašno sa praškom za pecivo upotrebljavate za pravljenje 
hleba jer fermentacija ne uspeva. 
 

Brašno od integralnog zrna pšenice 
Brašno od integralnog zrna pšenice proizvodi se od celog zrna. Ovo 
brašno teže je od običnog brašna i hranjivije. Brojni recepti zahtevaju 
mešavinu brašna od integralnog zrna pšenice i brašna za hleb da bi 
proizveli hleb visokog kvaliteta. 



 
Rižino brašno 

Rižino je brašno slično brašnu od integralnog zrna pšenice, poznato i kao 
krupica. Mora se mešati s velikom količinom oštrog brašna (brašna za hleb) 
prilikom pravljenja hleba. 

 
Brašno za kolače 

Brašno za kolače je meko brašno niskog sadržaja proteina, proizvedeno 
posebno za pravljenje kolača. 

 
Kukuruzno brašno i zobeno brašno 

Grubi hleb se pravi od kukuruznog i zobenog brašna a oba brašna mogu 
da poboljšaju ukus hleba. 

 
 
Ljubazni podsjetnik:  
Iako, zbog sličnog postupka proizvodnje, gotovo sve vrste brašna izgledaju jednako, u 
zavisnosti od vremena proizvodnje i perioda stajanja, njihova se sposobnost 
fermentacije i upijanja vode uvelike razlikuje. Možete da isprobavate različite vrste 
brašna i tako sami otkrijete koje brašno proizvodi najukusniji hleb. Također, prilikom 
pravljenja testa, prekomernu ili premalu količinu brašna možete ispraviti dodavanjem ili 
smanjivanjem količine vode ili drugih tečnosti. Pritisnite testo rukama, ako je na dodir 
lepljivo, dobili ste testo koje daje najbolje rezultate u pripremi hleba. 
 
 
Šećer 
Vrlo je važno da znate da šećer povećava slatkoću i boju hleba. Uglavnom se 
upotrebljava običan šećer, ali u posebnim uslovima možete da upotrebljavatesmeđi 
šećer (nema značajnije razlike) 
 
Kvasac 
Kvasac u testu djeluje tako da pospešuje proces fermentacije čime se proizvodi 
ugljendioksid koji podiže testo, a hleb čini mekim. Brzo širenje kvasca zahteva ugljene 
hidrate iz šećera i brašna; u pekačima hleba često se upotrebljava instant kvasac. 
 
Kvasac je potrebno držati u frižideru jer se na sobnoj temperaturi brzo kvari. Pre 
upotrebe kvasca, potrebno je proveriti rok upotrebe. Posle upotrebe, kvasac je 
potrebno što je pre moguće vratiti u frižider. Slaba fermentacija prilikom pravljenja 
hleba obično je uzrokovana kvarenjem kvasca. 
Doziranje zavisi od sposobnosti fermentisanja pa uskladite količinu s receptom. 
 
So 
So može da poboljša ukus hleba, ali se ne preporučuje dodavanje prevelike količine 
soli u hleb jer so uzrokuje širenje kvasca. Ako ne volite so, ona može da bude 



izostavljena iz recepta ali će tada fermentacija hleba biti veća nego obično. 
 
Jaje 
Dodajte jaja da biste poboljšali fibrozno tkivo hleba i dodali ukus. 
 
Buter i biljno ulje 
Dodajte buter da biste hleb učinili mekšim i produžili njegovo trajanje. Ako ćete da 
upotrebljavate buter, izvadite ga iz frižidera i izrežite na komadiće koji će lakše da se 
otopite (obično se upotrebljava buter; u nedostatku butera možete se poslužiti biljnim 
uljem, ali će biti velike razlike u ukusu i mirisu). 
 
Prašak za pecivo 
Prašak za pecivo je sredstvo za dizanje testa, a obično se upotrebljava za pripremu 
brzog hleba i kolača. Upotreba dodataka da bi se testo podiglo rezultira mekim hlebom 
ili kolačem. 
 
Soda bikarbona 
Deluje na jednak način kao i prašak za pecivo kada se doda brašnu; upotreba 
dodataka čini hleb mekim kada se greje. 
 
 
Voda i ostali tečni sastojci 
Voda je neizostavan sastojak hleba koji se upotrebljava za ubrzavanje fermentacije; 
uobičajena temperature vode leti iznosi 20-25 , a zimi 35-40 , za posebno brze 
programe potrebna je topla voda temperature 40-45 . Vodi može da se pridoda sveže 
mleko ili 2%-tno mleko u prahu kao alternativa. Količinom vode možete da utičete na 
poboljšavanje ukusa hleba. U nekim receptima za hleb testu je potrebno dodati sok  - 
od ananasa, od jabuke, od pomorandže, od limuna itd. sa ciljem poboljšanja ukusa 
hleba. 
 
Podsetnik: Dodavanjem ili smanjenjem količine vode utičete na kvalitet testa. Kada je 
testo vlažno, fermentacija buja, ali se ipak preporučuje smanjivanje količine vode. 
Kada je testo vrlo suvo, kada postoji suvo brašno, može se promeniti količina vode. 
Pritisnite testo rukama i ako je lagano ljepljivo, dobili ste idealno testo. Brašno posle 
upotrebe dobro zatvorite i ostavite ga na suvo i hladno mesto. 
 
Smesa i merenje 
Jedan od najvažnijih koraka jeste merenje sastojaka, za što je preporučljivo 
upotrebljavati merice i kašičice da biste tačno izmerili. Ako su smesa i merenje netačno 
izvršeni, to će dovesti do smanjene kvaliteta hleba. 
 
Merenje količine tečnosti 
Za merenje količine vode i svežeg mleka, upotrebljavate šolju za meru; neka vam oči 
budu u ravni sa mericom za vreme merenja.  



Ako se služite mericom ili kašikom da biste izmerili količinu butera, merice moraju da 
budu temeljito očišćene da na njih sastojci ne bi prianjali.  
Dodajte jaja ili tečnost po želji ali se pobrinite da smanjite količinu vode. 
 
Merenje brašna 
Merice i kašike se upotrebljavaju za merenje suvih sastojaka, koji treba da budu u 
stanju normalne gustoće. Količine treba da budu poravnate sa ivicom.  
Trudite se da pravilno merite. 
 
Jedna ravna šolja brašna sadrži 175 g, a jedna šolja vode 270 g. 
 
Metod dodavanja sastojaka 
Sastojci su navedeni po redosledu dodavanja. Prvo dodajte tečne sastojke, jaja, so, 
mleko u prahu i druge sastojke. Brašno ne sme da dođe u dodir sa tečnošću, zatim 
dodajte kvasac u suvo brašno. 
 
Podsetnik 
1. Nemojte da dovodite u dodir so i kvasac. Kvasac posle upotrebe mora da bude 
zapečaćen i stavljen u frižider kako bi se izbeglo kvarenje. 
2. Dodajte voće u mešavinu hleba  pošto čujete zvučni signal. Prerano dodato voće 
produžuje vreme mešanja, a time se gubi i ukus voća. 
3. Ako upotrebljavate unapred podešene opcije (za vremensko podešavanje), nemojte 
da dodajete kvarljive sastojke kao što su jaja. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recepti 
 
Navedeni recepti su samo za referencu, dok velik broj recepata možete da pronađete 
na internetu i sledite ih prilikom pripreme hleba. Temperatura vode koja se upotrebljava 
je leti 20-25 , a zimi 35-40 . 
 
 
 
 
Beli hleb (Meni: Osnovno) 
    
Sastojak Hleb 500g Hleb 750g 
1. Voda 170 ml 250 ml 
2. Buter 1.5 velika kašika 2 velike kašike 
3. So 0.5 kašičice 2/3 kašičice 
4. Šećer 1 velika kašika 1.5 velika kašika 
5. Mleko u prahu 1 velika kašika 1.5 velika kašika 
6. Brašno 280 g 400 g 
7. Kvasac Jedna kašičica Jedna kašičica 

 
Savet za pripremu:  
1. Redosled dodavanja trebalo bi da bude u skladu sa redosledom na popisu 
sastojaka. 
 
 
Hleb sa orasima (Meni: Osnovno) 
 
Sastojak Hleb 500g Hleb 750g 
1. Voda + 1 jaje 170 ml 250 ml 
2. Buter 2 velike kašike 3 velike kašike 
3. So 2/3 kašičice 2/3 kašičice 

4. Šećer 
Jedna velika 
kašika 1.5 velika kašika 

5. Mleko u rahu 
Jedna velika 
kašika 1.5 velika kašika 

6. Brašno 280 g 400 g 
7. Kvasac Jedna kašičica Jedna kašičica 
8. Pinjoli ili orah Petina  šolje Trećina šolje 

 
Savet za pripremu:  
1. Redosled dodavanja trebalo bi da bude u skladu sa redosledom na popisu 
sastojaka. 



2. Orahe i pinjole iseckajte na sitne komadiće, testu ih dodajte tek pošto čujete zvučni 
signal, dodavanjem u unutrašnju posudu. 
 
Hleb sa struganim sušenim mesom (Meni: Osnovno) 
 
Sastojak Hleb 500g Hleb 750g 
1. Voda + 1 jaje 170 ml 250 ml 
2. Buter 1 velika kašika 3 velike kašike 

3. So pola kašičice 
dve trećine 
kašičice 

4. Šećer 
Jedna velika 
kašika 1.5 velika kašika 

5. Mleko u rahu 
Jedna velika 
kašika 1.5 velika kašika 

6. Brašno 280 g 400 g 
7. Kvasac Jedna kašičica Jedna kašičica 
8. Strugano sušeno 
meso Petina šolje Četvrtina šolje 

 
 
Savet za pripremu:  
1. Redosled dodavanja trebalo bi da bude u skladu sa redosledom na popisu 
sastojaka. 
2. Hleb normalno pecite sve do zadnjih 15 minuta a tada uklonite  poklopac, 
poprskajte  površinu hleba vodom i posipajte je nastruganim sušenim mesom; posle 
toga hleb nastavite da pečete do isteka vremena pripreme. 
 
 
Hleb sa susamom (Meni: Osnovno) 
 
Sastojak Hleb 500g Hleb 750g 
1. Voda + 1 jaje 160 ml 250 ml 
2. Buter 2 velika kašika 3 velike kašike 

3. So 
Dve trećine 
kašičice 

Tri četvrtine 
kašičice 

4. Šećer 
Jedna velika 
kašika 1.5 velika kašika 

5. Mleko u rahu 
Jedna velika 
kašika 1.5 velika kašika 

6. Brašno 280 g 400 g 
 
Savet za pripremu:  
1. Redosled dodavanja trebalo bi da bude u skladu sa redosledom na popisu 
sastojaka. 



2. Hleb normalno pecite sve do zadnjih 15 minuta, tada uklonite poklopac,  poprskajte 
površinu hleba vodom i posipajte je susamom; posle toga hleb nastavite da pečete do 
isteka vremena pripreme. 
 
 
Žž 
Francuski hleb (Meni: Francuski) 
 
Sastojak Hleb 500g Hleb 750g 
1. Voda 170 ml 260 ml 

2. Buter 
Dve trećine velike 
kašike 

Jedna velika 
kašika 

3. So Dve trećine kašičice Jedna kašičica 

4. Šećer 
Dve trećine velike 
kašike 

Jedna velika 
kašika 

5. Sok od limuna 
Dve trećine velike 
kašike 

Jedna velika 
kašika 

6. Brašno 280 g 400 g 
7. Kvasac Jedna kašičica Jedna kašičica 

 
Savet za pripremu:  
1. Redosled dodavanja trebalo bi da bude u skladu sa redosledom na popisu 
sastojaka. 
2. Preporučuje se upotreba biljnog ulja. 
 
 
 
 
 
Hleb sa slatkim kukuruzom (Meni: Francuski) 
 
Sastojak Hleb 500g Hleb 750g 
1. Voda 160 ml 250 ml 
2. Buter 1,5 velika kašika 2 velike kašike 

3. So Pola kašičice 
Tri četvrtine 
kašičice 

4. Šećer Dve trećine kašike 
Jedna velika 
kašika 

5. Mleko u prahu 1,5 velika kašika 2 velike kašike 
6. Brašno 220 g 320 g 
7. Kvasac Jedna kašičica Jedna kašičica 
8. Kukuruzno brašno Dve petine šolje Polovina šolje 

 
 



Savet za pripremu:  
1. Redosled dodavanja trebalo bi da bude u skladu sa redosledom na popisu 
sastojaka. 
2. Preporučuje se upotreba biljnog ulja. 
 
 
 
Slatki hleb (Meni: Slatko) 
 
Sastojak Hleb 500g Hleb 750g 
1. Voda 160 ml 250 ml 
2. Buter Dve  velike kašike Tri velike kašike 

3. So Dve trećine kašičice 
Tri četvrtine 
kašičice 

4. Šećer Dve velike kašike Četiri velike kašike 
5. Mleko u prahu Jedna velika kašika 1,5 velika kašika 
6. Brašno 280 g 400 g 
7. Kvasac Jedna kašičica Jedna kašičica 

 
Savet za pripremu:  
1. Redosled dodavanja trebalo bi da bude u skladu sa redosledom na popisu 
sastojaka. 
2. Ako ste u mogućnosti, upotrebljavate  sveže mleko umesto vode i mleka u prahu; 
količina je jednaka količini vode. 
3. Ako želite dodati šećera, preporučujemo Vam izbegavanje visoke opcije boje da 
hleb ne bi izgoreo. 
 
 
 
Hleb sa suvim grožđem (Meni: Slatko) 
 
Sastojak Hleb 500g Hleb 750g 
1. Voda + 1 jaje 170 ml 250 ml 

2. Buter 
Jedna velika 
kašika 1,5 velika kašika 

3. So 
Dve trećine 
kašičice 

Tri četvrtine 
kašičice 

4. Šećer Dve velike kašike Šestina šolje 
5. Mleko u prahu Tri velike kašike Polovina šolje 
6. Brašno 280 g 400 g 
7. Kvasac Jedna kašičica Jedna kašičica 

8. Med 
Dve trećine 
kašike Jena velika kašika 

9. Suvo grožđe Petina šolje Četvrtina šolje 



 
Savet za pripremu:  
1. Redosled dodavanja trebalo bi da bude u skladu sa redosledom na popisu 
sastojaka. 
2. Ako ste u mogućnosti, upotrebljavate sveže mleko umesto vode i mleka u prahu; 
količina je jednaka količini vode. 
3. Suvo grožđe dodajte u unutrašnju posudu tek  pošto čujete zvučni signal "beeep". 
 
 
 
 
Hleb sa bananom (Meni: Slatko) 
 
Sastojak Hleb 500g Hleb 750g 
1. Voda + 1 jaje 110 ml 160 ml 
2. Buter 1,5 velika kašika Dve velike kašike 

3. So Dve trećine kašičice 
Tri četvrtine 
kašičice 

4. Šećer Dve velike kašike Šestina šolje 
5. Mleko u prahu Dve velike kašike Šestina šolje 
6. Brašno 220 g 320 g 
7. Kvasac Jedna kašičica Jedna kašičica 

8. Med Dve trećine kašike 
Jedna velika 
kašika 

9. Banana Polovina Dve trećine 
 
 
 
Savet za pripremu:  
1. Redosled dodavanja trebalo bi da bude u skladu sa redosledom na popisu 
sastojaka. 
2. Banane iseckajte na sitne komadiće. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hleb sa ananasom (Meni: Slatko) 
 
Sastojak Hleb 500g Hleb 750g 
1. Voda + 1 jaje 130 ml 210 ml 

2. Buter 
Jedna velika 
kašika 1,5 velika kašika 

3. So 
Dve trećine 
kašičice 

Tri četvrtine 
kašičice 

4. Šećer Dve velike kašike Šestina šolje 
5. Mleko u prahu Tri velike kašike Petina šolje 
6. Brašno 270 g 360 g 
7. Kvasac Jedna kašičica Jedna kašičica 

8. Med 
Dve trećine 
kašike 

Jedna velika 
kašika 

9. Kaša od ananasa Petina šolje Četvrtina šolje 
 
Savet za pripremu:  
1. Redosled dodavanja trebalo bi da bude u skladu sa redosledom na popisu 
sastojaka. 
2. Iseckajte ananas na sitne komadiće i obradite ga u blenderu dok se ne pretvori u 
kašu. 
 
 
 
 
 
Hleb sa džemom (Meni: Slatko) 
 
Sastojak Hleb 500g Hleb 750g 
1. Voda + 1 jaje 130 ml 210 ml 

2. Buter 
Jedna velika 
kašika 1,5 velika kašika 

3. So 
Dve trećine 
kašičice 

Tri četvrtine 
kašičice 

4. Šećer Dve velike kašike Šestina šolje 
5. Mleko u prahu Tri velike kašike Petina šolje 
6. Brašno 270 g 360 g 
7. Kvasac Jedna kašičica Jedna kašičica 

8. Med Dve trećine kašike 
Jedna velika 
kašika 

9. Džem Petina šolje Četvrtina šolje 
 
Savet za pripremu:  
1. Redosled dodavanja trebalo bi da bude u skladu sa redosledom na popisu 



sastojaka. 
2. Hleb normalno pecite sve do zadnjih 15 minuta a tada uklonite poklopac, premažite 
površinu hleba džemom; posle toga nastavite sa pečenjem hleba do isteka vremena 
pripreme. 
 
 
 
 
 
Ekspresni hleb (Meni: Super brzo) 
 
Sastojak Hleb 500g Hleb 750g 
1. Voda 140 ml 220 ml 

2. Buter 
Jedna velika 
kašika 1,5 velika kašika 

3. So 
Dve trećine 
kašičice 

Tri četvrtine 
kašičice 

4. Šećer 1,5 velika kašika 2 velike kašike 
5. Jaje 1 1 
6. Brašno 280 g 400 g 
7. Kvasac Jedna kašičica Jedna kašičica 

 
 
Savet za pripremu:  
1. Redosled dodavanja trebalo bi da bude u skladu sa redosledom na popisu 
sastojaka. 
2. Voda mora da bude topla, temperature 40-45  
 
 
Hleb od naranče (Meni: Slatko) 
 
Sastojak Hleb 500g Hleb 750g 
1. Sok od pomorandže + 1 
jaje 130 ml 220 ml 
2. Buter Dve velike kašike Tri velike kašike 

3. So 
Dve petine 
kašičice Dve trećine kašičice 

4. Šećer Dve velike kašike Šestina šolje 
5. Mleko u prahu Tri velike kašike Petina šolje 
6. Brašno 280 g 400 g 
7. Kvasac Jedna kašičica Jedna kašičica 

8. Med 
Dve trećine 
kašike Jedna velika kašika 

9. Banana Trećina Polovina 



 
Savet za pripremu:  
1. Redosled dodavanja trebalo bi da bude u skladu sa redosledom na popisu 
sastojaka. 
2. Upotrebljavate sok od naranče. 
3. Naseckajte banane pre no što ih dodate sastojcima. 
 
 
 
 
 
 
 
Hleb od bundeve (Meni: Slatko) 
 
Sastojak Hleb 500g Hleb 750g 
1. Voda + 1 jaje 110 ml 190 ml 
2. Buter Dve velike kašike Tri velike kašike 
3. So Trećina kašičice Polovina kašičice 
4. Šećer Dve velike kašike Šestina šolje 
5. Mleko u prahu 1.5 velika kašika Dve velike kašike 
6. Brašno 240 g 360 g 
7. Kvasac Jedna kašičica Jedna kašičica 
8. Bundeva, slatka Pola šolje Pola šolje 

 
Savet za pripremu:  
1. Redosled dodavanja trebalo bi da bude u skladu sa redosledom na popisu 
sastojaka. 
2. Izrežite bundevu i obradite ju na pari (otprilike 20 minuta), posle čega ju ohladite i od 
nje napravite kašu. 
Hleb sa kokosom (Meni: Slatko) 
 
Sastojak Hleb 500g Hleb 750g 
1. Voda + 1 jaje 160 ml 250 ml 
2. Buter 1.5 velika kašika Dve velike kašike 

3. So 
Dve trećine 
kašičice 

Tri četvrtine 
kašičice 

4. Šećer Dve velike kašike Tri velike kašike 
5. Mleko u prahu 1.5 velika kašika Tri velike kašike 
6. Brašno 280 g 400 g 
7. Kvasac Jedna kašičica Jedna kašičica 

8. Med Tri četvrtine kašike 
Jedna velika 
kašika 

9. Strugani kokos Petina šolje Četvrtina šolje 



 
Savet za pripremu:  
1. Redosled dodavanja trebalo bi da bude u skladu sa redosledom na popisu 
sastojaka. 
2. Za vreme pravljenja testa, posle zvučnog signala,  u unutrašnju posudu dodajte 
strugani kokos. 
 
 
Sunđer kolač (Meni: Pečenje) 
Sastojak: 
A sastojak: 1. Jaje       3   
            2. Šećer     3 velike kašike 
B sastojak: 1. Brašno    100 g   
            2. Mleko    100 g     
            3. Žumance  3 
            4. Buter      2 velike kašike      
            5. Šećer      1 velika kašika 
 
Postupak: 
 
1. Mešajte A sastojke kašikom za mućenje jaja 2-3 minuta, dok se ne pretvore u kašu. 
2. Promešajte B sastojke. 
3. Mešajte B sastojke sa A sastojcima dok se ne sjedine, a zatim mešavinu stavite u 
unutrašnju posudu i podesite opcije na pečenje a vreme na 35-40 minuta. 
 
 
Kolač od jagode i kokosa (Meni: Kolač ili Pečenje) 
 
Sastojak: 
1. Jaje                              2     
2. Šećer                            0.7 šolje      
3. Džem od jagoda                 0.5 šolje    
4. Ulje                             8 velikih kašika 
5. Brašno sa praškom za pecivo    1.4 šolje    
6. Soda bikarbona                  0.5 kašičice     
7. So                               0.5 kašičice 
8. Kokosovo brašno                 1 šolja 
 
Postupak: 
1. Prvo izmešajte jaja i šećer, zatim dodajte ulje i džem. 
2. Dodajte brašno sa praškom za pecivo, sodu bikarbonu, kokosovo brašno i so i sve 
izmešajte. 
3. Stavite kašu u unutrašnju posudu i izaberite opciju za kolače. 
 



Džem (Meni: Džem) 
 
Sastojak: 
1. Jagoda             400 g       
2. Šećer              120 g       
3. Belo sirće          1.5 kašičica 
4. Kukuruzni škrob   30 g 
 
Postupak: 
1. Izrežite jagode na kockice i izmešajte ih sa ostalim sastojcima u blenderu dok ne 
dobijete kašu; podesite pekač  hleba na program za džem. 
2. Ohladite u frižideru 
 
 
Mešanje testa (Meni: Testo) 
 
Sastojak 
1. Voda                250 ml 
2. Ulje, so, šećer      po želji 
3. Brašno              2.2 šolje 
Savet za pripremu: Voda i brašno su osnovne sirove namirnice, ostale sastojke dodajte 
po želji. 
 
 
Testo sa kvascem  (Meni: Testenina) 
 
Sastojak 
1. Voda              250 ml 
2. Ulje, so, šećer    po želji 
3. Brašno            2.2 šolje 
4. Kvasac            1 mala kašičica 
 
Savet za pripremu: Voda i brašno su osnovne sirove namirnice, ostale sastojke dodajte 
po želji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brzi hleb (Meni: Brzi) 
  
Sastojak Hleb 500g Hleb 750g 
1. Voda (40-45 stepeni) 170 ml 250 ml 
2. Jaje 1 1 

3. Buter 
Jedna velika 
kašika 1.5 velika kašika 

4. So 
Dve trećine 
kašičice 

Tri četvrtine 
kašičice 

5. Šećer 
Jedna velika 
kašika 1.5 velika kašika 

6. Mleko u prahu 1.5 velika kašika 1.5 velika kašika 
7. Brašno 280 g 400 g 

8. Kvasac 
Tri četvrtine 
kašičice Kašičica 

 
Savet za pripremu: 1. Redosled dodavanja trebalo bi da bude u skladu sa redosledom 
na popisu sastojaka. 
 
 
Hleb od integralnog pšeničnog zrna (Meni: Hleb od integralnog pšeničnog zrna) 
 
Sastojak Hleb 500g Hleb 750g 
1. Voda 170 ml 250 ml 

2. Buter 
Jedna velika 
kašika 1,5 velika kašika 

3. So 
Dve trećine 
kašičice 

Tri četvrtine 
kašičice 

4. Šećer 
Jedna velika 
kašika 1,5 velika kašika 

5. Brašno Jedna šolja 1,5 šolja 
6. Integralno brašno Tri četvrtine šolje Četiri petine šolje 
7. Kvasac Jedna kašičica Jedna kašičica 

 
Savet za pripremu: 1. Redosled dodavanja trebalo bi da bude u skladu sa redosledom 
na popisu sastojaka. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hleb od rižinog brašna (Meni: Riža) 
 
Sastojak Hleb 500g Hleb 750g 
1. Voda 170 ml 250 ml 

2. Buter 
Jedna velika 
kašika 1,5 velika kašika 

3. So 
Dve trećine 
kašičice 

Tri četvrtine 
kašičice 

4. Šećer 
Jedna velika 
kašika 1,5 velika kašika 

5. Brašno 240 g 360g 
6. Rižino brašno Pola šolje Pola šolje 
7. Kvasac Jedna kašičica 1.5 kašičica 

 
Savet za pripremu: 1. Redosled dodavanja trebalo bi da bude u skladu sa redosledom 
na popisu sastojaka. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                
 
 
 
 
 
 



 Problemi  & rešenja 
Kod Problem Analiza  uzroka Rešenje 

1 

Čađ izlazi iz otvora 
za vreme pečenja. 

Sastojci prianjaju za 
grejače a ako se koristi 
prvi put, razlog je zaštitni 
sloj na grejaču 

Pre prve upotrebe, 
uključite uređaj na pečenje 
i ostavite ga da radi 
desetak minuta. Isključite 
ga i posle hlađenja očistite. 

2 

Hleb i korica su 
pregusti i pretvrdi. 

Ako hleb predugo ostane 
u posudi, tečnost ispari i 
hleb se presuši. 

1. Izvadite hleb čim bude 
gotov, ohladite na 
40-50 . Onda ga jedite ili 
čuvajte.                    
2. Ako upotrebljavate buter 
umesto biljnog ulja, biće 
mekši hleb 

3 

Mehanizam za 
mešanje teško se 
vadi. 

Mehanizam je prejako 
pričvršćen 

Posle vađenja hleba, u 
unutrašnju posudu sipajte 
toplu vodu i ostavite 10 
minuta. Zatim izvadite 
mehanizam za mešanje i 
očistite urađaj. 

4 Sastojci nisu 
izmešani. 

Mehanizam nije pravilno 
pričvršćen 

Pričvrstite mehanizam 

4 

Sastojci nisu 
dovoljno izmešani.  
Hleb nije dovoljno 
pečen. 

Nije izabrana dobra 
opcija 

Proverite u receptu da li 
ste dobro izabrali opciju za 
pečenje 

4 

Sastojci nisu 
dovoljno izmešani.  
Hleb nije dovoljno 
pečen. 

Na ekranu je prikazana 
greška 

Pritisnite ON/OFF da 
isključite uređaj pa ga 
ponovo uključite 

4 

Sastojci nisu 
dovoljno izmešani.  
Hleb nije dovoljno 
pečen. 

Često ste otvarali 
poklopac tokom pečenja. 
Hleb je suv i 
neuobičajene boje 

Ne podižite poklopac 
tokom podizanja testa. 

4 

Sastojci nisu 
dovoljno izmešani.  
Hleb nije dovoljno 
pečen. 

Mehanizam za mešanje 
ne radi pravilno. 

Proverite količine 
sastojaka. Možda je puno 
vode ili je mehanizam 
pokvaren. Izvadite 
unutrašnju posudu i 
proverite mehanizam za 
mešanje. 



5 

Kada pritisnete 
ON/OFF, ekran 
prikazuje grešku E3 

Temperatura unutrašnjih 
zidoav je prevelika, 
program ne može da se 
pokrene. 

Isključite na ON/OFF, 
izvucite kabl i pustite da se 
ohladi. 

6 

Čuje se zvuk rada 
motora ali testo nije 
izmešano 

Posuda ili mehanizam 
nisu dobro namešteni. 
Ako je mnogo testa, ne 
može da bude 
promešano. 

Proverite da li je posuda 
dobro nameštena i da li ste 
sledili recept prilikom 
sipanja potrebnih 
sastojaka za testo. 

 
 

7 

1. Nema struje       
2. Ne meša           
3. Ne peče           

1. Kabl nije pravilno 
priključen.         2. 
Instalacija unutar samog 
uređaja nije ispravno 
povezana ili je u kvaru. 

1. Proverite kabl i utičnicu.  
2. Odnesite pekač u najbliži 
ovlašćeni servis. 

8 

Fermentisan hleb je 
mali ili uopšte nije 
bilo fermentacije 

1. Pogrešno brašno        
2. Pokvaren kvasac        
3. pretvrdo testo, puno 
brašna, malo vode         
4. Temperatura okoline i 
vode je preniska 

1. Koristite oštro brašno     
2. Koristite valjan kvasac    
3. Pridržavajte se količina 
iz recepta                  
4. Temperatura vode zimi 
je 30-45   

9 

Testo se previše 
podiglo 

1. Previše kvasca          
2. Temperatura okoline 
preko 35                 
3. Nisu dobro izmereni 
sastojci 

1. Smanjite količinu kvasca  
2. Smanjite tempearturu 
vode  3. Smanjite količini 
brašna i vode 

10 Posle dizanja, hleb 
se spustio 

Niste koristili oštro brašno Koristite prikladno brašno 
(oštro ili drugo, po receptu) 

10 Posle dizanja, hleb 
se spustio 

Fermentacija prebrza a 
temperatura previsoka 

Radite na sobnoj 
temperaturi 

10 Posle dizanja, hleb 
se spustio 

Previše vode - premekano 
i jako vlažno testo 

Sledite recept radi 
ispravnih količina 

11 

1. Korica je 
pretamna           
2. Korica je 
predebela         
3. Korica je pretvrda  
4. Hleb je tvrd        

1. Previše šećera           
2. Pogrešan meni pečenja  
3. Hleb je predugo pečen   
4. Greška u receptu        

1. Smanjite količinu šećera  
2. Izaberite odgovarajući 
meni                        
3. Hleb izvadite 
neposredno pošto se 
pečenje završi .             
4. Ako koristite buter, hleb 
je mekši i ukusniji. 

12 Hleb je iznutra 
šupalj. 

Mnogo vode a malo soli Smanjite količinu vode i 
povećajte malo količinu soli 



12 Hleb je iznutra 
šupalj. 

Previsoka temperatura 
vode 

Proverite temperaturu vode 

13 

Suvo grožđe i drugo 
voće su izmešani ali 
imaju neobičan 
ukus. 

Voće je predugo mešano i 
počelo ja da trune. 

Voće dodati prema 
receptu, posle zvučnog 
signala. 

14 Unutrašnja posuda 
se teško namešta 

Pokretni mehanizam nije 
pravilno podešen 

Izvadite unutrašnju posudu 
i podesite mehanizam 

14 Unutrašnja posuda 
se teško namešta 

Grejači ne rade dobro Izvadite unutrašnju posudu 
i podesite temepraturu 

15 

Višak šećera može 
da utiče na boju 
korice 

U zavisnosti od opcija 
pečenja, količina šećera 
može da utiče na boju 
korice. 

Ako sledite recept sa puno 
šećera, pet-deset minuta 
pre kraja pečenja, pritisnite 
ON/OFF i ostavite na 
toplom još dvadesetak 
minuta 

 
 
ŠEMA  INSTALACIJE 
 

 
 
 
 
Control pulse - 
PCB circuit board – štampana ploča za povezivanje 



Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovom pakovanju znaèi da na kraju 
svog radnog veka vaš elektrièan i elektronski ureðaj treba da se ukloni 
odvojeno od kuænih otpadaka. Postoje posebni sistemi sakupljanja radi 
recikliranja. Za više informacija, raspitajte se u opš ni ili kod 
prodavca,kod kog ste kupili proizvod.

Izjava o usaglašenosti

Za izjavu o usaglašenos , kontaktujte KimTeh d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona 
Beograd L12/4, 11000 Beograd
telefon: 011 20 70 600 , fax: 011 2070 854 , 011 3313 596
e-mail: prodaja@kimtec.rs





BM-750S

Bukëpjekësi



Specifikimet 
 

Modeli BM-750S 
Kapaciteti 0.75kg 

Tensioni i vlerësuar 220-240V-50/60Hz 
Fuqia e vlerësuar 500W 
Fuqia e motorit 40W 
Dimensione të 

jashtme 310mmX214mmX274mm 

Pesha 4kg 

 

MASA TË RËNDËSISHME TË MBOJTJES 
 

Gjatë përdorimit të pajisjes elektrike gjithmonë duhet të 

ndiqni masat themelore të mbrojtjes, duke përfshirë 

edhe këto në vijim: 

 

1. Lexoni të gjitha udhëzimet. 

2. Që të shmangni goditjen nga rryma, mos zhytni në 

ujë asnjë pjesë të bukëpjekësit. 

3. Mos prekni sipërfaqet e nxehura gjatë punës së 

bukëpjekësit. 

4. Ju lutemi të vëni bukëpjekësin në nivel të 

ngrohtësisë që përdoret në sipërfaqen e punës. 

5. Nëse pajisjen e përdorin fëmijë ose përdoret në 

afërsi të fëmijëve, nevojitet mbikëqyrje rigoroze. 



6. Gjatë përdorimit të bukëpjekësit, lëni së paku 10-15 

cm hapësirë nga të gjitha anët e pajisjes që 

mundësoni qarkullim adekuat të ajrit. 

7. Shkyçni pajisjen nga priza kur nuk e përdorni atë 

ose para pastrimit të saj. Lëni pajisjen të ftohet para 

se të shtoni ose hiqni pjesët ose para pastrimit. 

8. Kur bukëpjekësi fillon me punë, Ju lutemi, mos 

vëndoni duart në afërsi të pjesëve që lëvizin që të 

shmangni lëndime. 

9. Mos përdorni aksesorë që nuk janë marrë nga 

prodhuesi. 

10. Mos tërhiqni kabllon, para lëvizjes së bukëpjekësit 

së pari hiqni prizën e pastaj me të dy duart lëvizeni 

bukëpjekësin. 

11. Nëse kablloja e furnizimit është dëmtuar, duhet të 

zëvendësohet nga prodhuesi, nëdrmjetësues 

shërbimesh ose person me kualifikime të ngjashme 

që të shmanget rreziku. 

12. Ju lutemi të mos e përdorni pajisjen jashtë shtëpisë. 

13. Gjatë përdorimit të kësaj pajisjeje, nëse e tej 

ngarkoni qarkun, mund pajisja mos të funksionojë si 

duhet. Bukëpjekësin duhet ta përdorni në linjë të 



posaçme. 

14. Aksesorët mund të ruhen brenda bukëpjekësit, por 

mos mbani objekte tjera brenda tij. 

15. Mos vendosni bukëpjekësin në afërsi të materialeve 

të djegshme ose burimit të zjarrit. Për të shmangur 

zjarrin, mos e përdorni në afërsi të grilave të 

dritareve, perdeve, mureve dhe të ngjashme. Derisa 

punon bukëpjekësi, mos mbani pajisje në afërsi të tij 

e gjithashtu mos vendosni objekte mbi të. 

16. Mos mbani karton, letër ose plastikë dhe objekte 

tjera në enën e brendshme. 

17. Ju lutemi të shkyçni bukëpjekësin pas përdorimit 

dhe të shkyçni kabllon nga rryma. 

18.  Mos ngrohni në bukëpjekësin ushqime të ruajtura 

në kuti të mbyllura pasi që mund të eksplodojë. 

19. Nëse gjatë nxjerrjes së bukës e lëvizni enën e 

brendshme, mund të vijë deri në dëmtim të 

bukëpjekësit. Gjithmonë mbani syze gjatë nxjerrjes 

së enës së brendshme. 

20. Nëse bukëpjekësi është i kyçur dhe punon në 

momentin, mos e hapni kapakun e epërm pasi që 

me këtë mund të ndikoni në punën e pajisjes ose të 



lëndoheni. 

21. Ky prodhim mund të prodhojë maksimum 750 g 

bukë, mos shtoni tepër përbërës. Sasia maksimale 

e nevojshme e miellit është më e vogël se 450 g, 

sasia e nevojshme e tharmit është më e vogël se 2 

lugë çaji, përafërsisht 4 g. 

22. Pas përdorimit pastroni mbeturinat e miellit dhe 

thërrmijave nga çarjet, që të shmangni tymin ose 

zjarrin gjatë përdorimit të ardhshëm. 

23. Gjatë punës së pajisjes, që të shmangni lëndimet, 

në pajisje prekni vetëm pllakën kontrolluese ose 

dorezën. 

24. Kjo pajisje është paraparë VETËM për PËRDORIM 

SHTËPIAK. Mos e përdorni pajisjen për qëllime 

tjera, përveç atyre për të cilat janë paraparë. 

25. Nëse pajisja punon, nuk mund të hiqni enën e 

brendshme që të shmangni deformimet e dritares të 

shkaktuara nga nxehja e tepërt. 

26. Këtë pajisje mund të përdorin fëmijë të cilët kanë 

minimum 8 vjet ose më të vjetër dhe persona me 

aftësi të zvogëluara fizike, shqisore apo mendore 

ose persona me mungesë të përvojës dhe 



njohurive, nëse janë nën mbikëqyrje ose nëse u 

janë dhënë udhëzime për përdorim të sigurt të 

pajisjes dhe i kuptojnë rreziqet e mundshme. 

Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen.  

27. Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhen nga 

fëmijë, përveç nëse nuk kanë 8 ose më tepër vjet 

dhe janë nën mbikëqyrje. 

28. Kur pajisja është e kyçur ose ftohet, mbani pajisjen 

dhe kabllon e saj larg fëmijëve më të vegjël se 8 

vjet. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 



Komponentët 
 
                                     1. Kapaku i epërm 

2. Ekrani i shfaqjes 
3. Pllaka e kontrollit 
4. Shtëpiza 
5. Matësja 
6. Luga për matje 
7. Mekanizmat për përzierje 
8. Piruni me kukëz 
9. Ena e brendshme që hiqet 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUJDES: Kompania mban të drejtën për ndryshime të dizajnit të pajisjes që keni 
blerë, kjo pajisje mund të jetë përmirësuar, nuk është plotësisht në përputhje me 
udhëzimet, por nuk janë ndryshuar rregullimet dhe mënyra e përdorimit, lirisht 
përdoreni këtë pajisje.  
 
 
 

 
 
 



Përdorimi 
Para përdorimit të parë kini kujdes:  
 
1. Nxirrni të gjitha aksesorët dhe ambalazhin nga bukëpjekësi. 
2. Përdorni ujët të ngrohtë dhe leckë të butë të njomur në mjet për larje enësh që të 
pastroni brendinë e enës; pritni të thahet plotësisht para se ta përdorni. 
3. Vendosni bukëpjekësin në sipërfaqe stabile dhe përdorni linjë të posaçme. 
4. Kur punon bukëpjekësi, lëni së paku 10 cm hapësirë nga të gjitha anët e pajisjes 
për të mundësuar qarkullim adekuat të ajrit. Mos mbani asgjë mbi bukëpjekësin. 
5. Para përdorimit kontrolloni nëse ena e brendshme dhe kukëza janë vënë si duhet. 
6. Duke marrë parasysh që elementet e ngrohësit kanë shtresë mbrojtëse, gjatë 
përgatitjes së bukës do të shfaqet sasi e vogël e tymit, që është normale. 
 
 

Vendosja/heqja e enës së brendshme 
Hiqni enën e brendshme që hiqet: 
Ktheni enën e brendshme në drejtim të kundërt të akrepave të orës, ngreheni atë dhe 
nxirreni. 
Vendosja/heqja e enës së brendshme 
Shtypni enën e brendshme në drejtim të akrepave të orës, derisa nuk hyn në pozitën 
e vetë.  
 
Kujdes: ena e brendshme duhet të vendoset përkatësisht, ashtu që ana e enës së 
brendshme të jetë paralele me muret.  
 
 
Aksesorë: 
- Matëse: Përdoreni për matje të sasisë së ujit dhe miellit. Një gotë ujë ka 270g, 
kurse një gotë miell 175g. 

 
- Luga për matje: Përdoreni për matje të sasisë së kripës, vajit, tharmit, qumësht 
pluhurit etj. 

 
- Kukëza: Përdoreni për nxjerrje të pjesëve për përzierje. 
 
 

 
 



Përdorimi 
 
Pllaka kontrolluese dhe ekrani shfaqës 
 

 
Udhëzime për përdorim 
1. Kyçni kabllon, bukëpjekësi do të bëjë tingull “BI”, ekrani do të shfaq kohën   
“3:21", në meny shfaqet “1", programi i zakonshëm në të cilën është rregulluar 
sistemi është 1: bazë. 
 
Ekrani shfaqës tregon: 

 
2. Shtypni butonin “Menu” për të zgjedhur rregullimin për përgatitjen e bukës, vëreni 
që numri i menysë është ndërruar. 
3. Shtypni butonin “Color” për të zgjedhur ngjyrën e kores së bukës, ka tre rregullime 
për zgjedhje, “ulët”, “mesme”, “lartë”, kurse sistemi zakonisht është i rregulluar në 
“mesme”. 
4. Shtypni butonin “ON”, bukëpjekësi do të bëjë tingull “BI”, koha në ekran ndizet, 
kurse pajisja fillon me numërimin. 
 
 
 
 
 

Tregues i 
numrit të 

Koha e 
përgatitjes 

1. Bazë 
2. Ëmbël 

3. Franceze 
4. Me kokrra 

të tëra të 
grurit 

5. E shpejtë 
6. Super e 

shpejtë 

7. Ëmbëlsirë 
8. Oriz 

9. Marmelatë 
10. Brumë 
11. Pasta 
12. Pjekje 

Shtypni butonin për kyçje, 
shtypni butonin për 2 sekonda 

për shkyçje. 

Pesha 
Koha e përgatitjes 
Ngjyra 

Faza e 
përgatitjes 

Tregues i numrit  



Përdorimi 
Udhëzime për përdorim 
Menyja: 
Shtypni butonin “Menu” për të zgjedhur rregullimin për përgatitje të bukës, numri i 
menysë në ekran do të ndërrohet. 
 
 
Menytë e përshkruar në tabelën në vijim: 
 
 
Kodi Emri Përshkrimi Procesi 

1 Bazë Përbërësi kryesor është mielli. Përzierje e tharmit 
(3 herë), pjekje 

2 Ëmbël Përbërje e madhe e sheqerit, 
përbërësi kryesor është mielli i 
ashpër. 

Përzierje e tharmit 
(3 herë), pjekje 

3 Franceze Bukë franceze, e thyeshme dhe me 
më pak sheqer. 

Përzierje e tharmit 
(3 herë), pjekje 

4 Me kokrra të tëra 
të grurit 

Përzierje e miellit të thjeshtë dhe 
miellit me kokrra të tëra të grurit. 

Përzierje e tharmit 
(3 herë), pjekje në 
temperaturë të 
lartë 

5 E shpejtë Kohë më e shkurtër e përgatitjes, 
rreth 2 orë. 

Përzierje e tharmit 
(2 herë), pjekje 

6 Super e shpejtë Kohë më e shkurtër e përgatitjes, 
rreth 1 orë. 

Përzierje e tharmit 
(1 herë), pjekje 

7 Ëmbëlsirë Përbërësit themelorë janë vetë, 
qumështi dhe mielli me sode buke. 

Pjekje 

8 Oriz Përbërësit themelorë janë mielli i 
orizit dhe misrit. 

Përzierje e tharmit 
(1 herë), pjekje 

9 Marmelatë Përzierje e llojeve të ndryshme të 
pemëve dhe sheqerit. 

Përzierje dhe 
pjekje 

10 Brumë Përdoret për përgatitje të brumit 
dhe knedlave. 

Përzierje 

11 Pasta Brumë me tharm, përdoret për 
përgatitje të llojeve të ndryshme të 
bukës. 

Përzierje dhe 
pjekje 

12 Pjekje Koha e pjekjes sipas zgjedhjes. Pjekje (cca 10min) 
 
 
Vërejtje: 1. Zgjidhni rregullimin, ekrani shfaqës tregon kohën e përgatitjes së bukës. 

2. Gjatë përgatitjes së bukës, pjesët dhe motori punojnë në kohën e njëjtë 
nëse temperatura e ambientit është më e ulët se temperatura e fermentimit. 



Përdorimi 
 
Ngjyra: 
Shtypni butonin “Color”, ekrani do të shfaq “ulët”, ”mesme”, “lartë” varësisht nga 
ngjyra që Ju e dëshironi.   
 
ON/OFF: 
- Shtypni butonin “ON/OFF”, bukëpjekësi do të bëjë tingull “BI”, koha e përgatitjes në 
ekran ndriçon dhe pajisja nis me numërimin e kohës. Kjo do të thotë që menyja e 
zgjedhur ka nis dhe që bukëpjekësi punon. 
- Derisa pajisja është e kyçur, shtypni “ON/OFF” për dy sekonda, pajisja do të bëjë 
tingull “BI”, koha në ekran është shkyçur dhe kthyer në rregullimin normal, 
bukëpjekësi ndalon punën. 
 
Rregullimi prej më parë: 
- Së pari zgjidhni menynë dhe ngjyrën, shtypni “Hour/Minute” me të cilën mund të 
ndërroni kohën, çdo shtypje mund të rrit numrin e orës dhe minutave. Rregullimi 
maksimal i kohës është 13 orë.  
- Nëse vendosni kohën në ekran në 10:30 dhe shtypni butonin “ON/OFF”, mund të 
shijoni bukë të freskët për 10 orë dhe 30 minuta. 
 
KUJDES: Mos përdorni përbërës që prishen lehtë, si ve, qumësht e ngjashëm. 
 
Mirëmbajtja automatike e ngrohtësisë: 
- Nëse nuk shtypni “ON/OFF” për të shkyçur pajisjen pasi të jetë gati buka, ai do të 
mirëmbajë automatikisht temperaturën për një orë. 
 
Paralajmërim: 
- Shtypni butonin “ON/OFF”, nëse në ekranin e shfaqjes paraqitet “E3”, kjo do të 
thotë që temperatura e enës së brendshme është rritur. Përsëri shtypni  “ON/OFF” 
që të shkyçni pajisjen, hapni kapakun dhe lëni pajisjen të pushojë 10-20 minuta. 
 
- Shtypni butonin “ON/OFF”, nëse në ekranin e shfaqjes paraqitet“ E1" ose “E2", kjo 
do të thotë që ka pasur ndonjë gabim në sensitivitetin e temperaturës në enën e 
brendshme, Ju lutemi, çojeni në shërbim profesional për mirëmbajtje. 
 



Përkujtues: 
 
1. Nëse bukëpjekësi është i kyçur kohë më të gjatë, do të shfaqet tym, që 
është krejtësisht normal; tymi do të zvogëlohet krejtësisht pas 1-2 minutash. 
2. Pajisja mund të funksionojë në temperatura të ndryshme dhe rezultati 
përfundimtar varet nga temperatura e dhomës. Nëse temperatura e dhomës 
është e ulët, si dhe temperatura e rregulluar në pajisje, fermentimi do të jetë 
më i dobët.               Nëse temperatura e dhomës është e lartë, 
fermentimi do të shtohet shumë. Temperatura më e përshtatshme është mes 
15˚C dhe 34˚C. 

 

Përdorimi 

 
1. Hapni kapakun, rrotulloni enën e  
brendshme si në fotografi dhe nxirreni. 
 

 
2. Vëni mekanizmin për përzierje në fund  
të enës së brendshme dhe në drejtkëndëshin 
e rrafshët, bashkojeni në fund. 
 
 

 
3. Vëni miellin dhe përbërësit në enën e brendshme.  
Së pari vëndoni përbërësit e lëngët, kripën, sheqerin  
dhe miellin. Në fund shtojeni tharmin. 



PARALAJMËRIM: 
 
A: Kini kujdes që përbërësit të jenë në  
temperaturë të dhomës. 
B: Tharmi nuk duhet të vijë në kontakt me kripën. 
C: Tharmi nuk duhet të vijë në kontakt me ujin,  
nëse përdorni rregullim prej më parë dhe nuk  
duhet të përmbajë përbërës që prishen.                       
 

 
4. Pas vendosjes së enës së brendshme në  
pozitën e duhur në bukëpjekës, shtypeni butësisht  
shtypeni në bukëpjekësin dhe rrotullojeni në drejtim  
të akrepave të orës, si në fotografi, ashtu që ena e  
brendshme të jetë paralel me muret. 
 
5. Kyçni kabllon, rregulloni menynë dhe ngjyrën,  
nëse ka nevojë vendosni rregullimin prej më parë,  
ku mund të zgjidhni kohën në formë “Hour/Minute”. 
 
6. Shtypni butonin "ON/OFF", në ekran ndriçon 
 “ : ”, pajisja nis me punë. 
 
7. Nëse zgjidhni bukë, bukë me grurë me kokrra të  
tëra etj., mund të shtoni pemë ose arra kur dëgjoni  
tingullin e pandërprerë “BI”,”BI”,”BI”. 
 
8. Është normale që gjatë pjekjes të shihni avull. 
 

 
 



 
9. Pasi të dëgjoni 10 herë tingullin “BI”, buka është gati,  
kurse bukëpjekësi do të mirëmbajë temperaturën për 1 orë.  
Pas një ore të mirëmbajtjes së temperaturës, pajisja do të bëjë  
tingull “BI” dhe pastaj do të kthehet në gjendjen normale. 
 
Nxirreni bukën para përfundimit të mirëmbajtjes së temperaturës,  
pastaj shtypni butonin "start/stop" dhe shkyçni pajisjen nga rryma,  
hapni pajisjen dhe hiqni enën e brendshme. 
 

 
10. Nëse pasi të nxirrni bukën mekanizmi  
për përzierje mbetet në bukë, hiqeni atë me  
kukëzën si në fotografi, mos e hiqni me dorë.  
Nëse mekanizmi për përzierje mbetet në enën  
e brendshme, shtoni pak ujë që të njomni pak  
enën e brendshme, e pastaj mund ta hiqni. 
 

KUJDES: Ena e brendshme është e nxehtë, mbani doreza mbrojtëse ose 
përdorni pëlhurë të trashë pambuku për ta nxjerrë atë. Kthejeni mbrapsht enën 
e brendshme, shkundeni butësisht derisa buka nuk del nga ajo. Nëse në bukë 
kanë mbetur mekanizmat për përzierje, përdoreni pirunin me kukëz për t'i 
nxjerrë ato; kurrsesi mos i hiqni me duar për të shmangur djegien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Pastrimi dhe mirëmbajta 

1. Para pastrimit shkyçeni pajisjen nga rryma dhe lëreni të ftohet. 
2. Përdorni pëlhurë të njomur për të pastruar të gjitha pjesët, duke përfshirë edhe 
enën e brendshme dhe mekanizmat për përzierje. 
 

- Mos përdorni mjete të mprehta për pastrim, si sfungjerë metalik ose 
mjete gërryese për pastrim, për të shmangur dëmtimin e enës së 
brendshme. 
- Nëse nuk mund të hiqni mekanizmat për përzierje, lageni enën e 
brendshme me ujë që ta pastroni më lehtë. 
- Mos e zhytni bukëpjekësin në ujë ose në lëng tjetër. 

 
3. Përdorni leckë të njomur me mjet për pastrim për të pastruar dritaren dhe 
shtëpizën e bukëpjekësit. 
4. Thajeni me leckë të thatë dhe ktheni të gjitha pjesët në vendin e tyre. 
 
 

Gatimi 
Përbërësit: 

 
Miell për bukë (Miell i ashpër) 
Mielli për bukë, që quhet edhe miell i ashpër (përmbajtje e lartë e proteinit); në 
fermentim vjen në bukë; mundëson vëllim të shtimit të bukës që mund të 
mirëmbahet, pas pikës më të gjerë nuk do të bie, për dallim nga mielli i rëndomtë; ai 
përmban më shumë gluten; buka e bërë është përbërje fijore e madhe, e butë; mielli 
është përbërës i rëndësishëm që përdoret gjatë përgatitjes së bukës, Ju lutemi të 
mbani mend që për përgatitje të bukës gjithmonë të përdorni miellin e duhur për bukë 
- miell të ashpër. 

 
Miell me sode buke 
Përmbajtja e proteinit në miell me sode buke është e ulët, e ky miell shpesh përdoret 
për përgatitje të kndelave dhe bukëve me ajër; në bukëpjekësin mund të përdoret për 
përgatitje të pastave ose ëmbëlsirave. Nuk rekomandohet të përdorni miellin me 
sode buke për përgatitje të bukës pasi që fermentimi nuk kryhet. 

 
Miell nga kokrra të tëra të grurit 
Mielli nga kokrra të tëra të grurit prodhohet nga kokrra të ashpra. Mielli nga kokrra të 
tëra të grurit është më i rëndë se mielli i rëndomtë dhe më i ushqyeshëm. Recetat e 
shumta kërkojnë përzierje të miellit nga kokrra të tëra të grurit dhe miellit për bukë 
për të bërë bukë me cilësi të lartë. 
 



Miell orizi 
Mielli i orizit është i ngjashëm me miellin nga kokrra të tëra të grurit, njihet edhe si 
bollgur. Duhet të përzihet me sasi të madhe të miellit të ashpër (miell për bukë) gjatë 
përgatitjes së bukës. 
 
Miell për ëmbëlsira 
Mielli për ëmbëlsira është miell i butë me përmbajtje të ulët të proteinave, i prodhuar 
posaçërisht për përgatitje të ëmbëlsirave. 
 
Miell misri dhe miell tërshëre 
Buka e ashpër bëhet nga mielli i misrit dhe tërshërës, e të dy llojet e miellit mund të 
përmirësojnë shijen e bukës. 
 
 
Përkujtues miqësor:  
Edhe pse për shkak të procedurës së ngjashme të prodhimit të gjitha llojet e millit 
duken njësoj, varësisht nga koha e prodhimit, si dhe periudhës së ruajtjes, aftësia e 
tyre për fermentim dhe thithje të ujit dallohet shumë. Mund të provoni lloje të 
ndryshme të miellit, ashtu që vetë të gjeni cili miell prodhon bukën më të shijshme. 
Gjithashtu, gjatë përgatitjes së brumit, sasinë e tepërt ose tepër të vogël të miellit 
mund ta përmirësoni me shtim ose zvogëlim të sasisë së ujit ose lëngjeve të tjera. 
Shtypni brumin me duar, nëse ngjitet në gishta, keni përgatitur brumë që jep rezultate 
më të mira në përgatitje të bukës. 
 
 
Sheqer 
Është shumë e rëndësishme të dini që sheqeri mund të rrit ëmbëlsinë dhe ngjyrën e 
bukës. Zakonisht përdoret sheqer i rëndomtë, por në raste të veçanta mund të 
përdoret edhe sheqer ngjyrë kafeje. 
 
Tharm 
Tharmi në brumë mund të ndikojë duke përmirësuar procesin e fermentimit me të 
cilin prodhohet karbon dyoksid i cili e ngreh brumin dhe e bën bukën të butë. Shtimi i 
shpejtë i tharmit kërkon karbohidrate nga sheqeri dhe mielli; në bukëpjekësit shpesh 
përdoret instant tharm. 
 
Tharmi duhet ruajtur në frigorifer pasi që temperaturat e larta ndikojnë në cilësinë e 
tharmit. Para përdorimit të tharmit, duhet të kontrolloni datën e skadimit. Pas 
përdorimit, tharmi duhet kthyer në frigorifer sa më shpejtë. Zakonisht fermentimi i 
dobët gjatë përgatitjes së bukës shkaktohet nga prishja e tharmit. 
Sasia e tharmit varet nga aftësia për fermentin, përputhni sasinë me recetën. 
 
Kripa 
Kripa mund të përmirësojë shijen e bukës, por nuk rekomandohet shtim i sasisë së 



madhe të kripës në bukë pasi që kripa shkakton shtimin e tharmit. Nëse nuk doni 
kripë, ajo mund të hiqet nga receta, por atëherë fermentimi i bukës do të jetë më i 
madh se zakonisht. 
 
Ve 
Shtoni ve që të përmirësoni përmbajtjen fijore të bukës dhe të shtoni shije. 
 
Gjalpë dhe vaj bimësh 
Shtoni gjalpë që të bëni bukën më të butë dhe të zgjatni jetëgjatësinë e tij. Nëse 
përdorni gjalpë, nxirreni nga frigoriferi dhe preheni në copa të vogla që të shkrihet më 
lehtë (zakonisht përdoret gjalpë; nëse nuk keni gjalpë mund të përdorni vaj bimësh, 
por do të ketë dallim të madh në shije dhe erë). 
 
Sode buke 
Sode buke është mjet për ngrehje të brumit, e zakonisht përdoret për përgatitje të 
bukës së shpejtë dhe ëmbëlsirave. Përdorimi i shtojcave që të ngrehet brumi rezulton 
me bukë të butë ose ëmbëlsirë. 
 
Sode 
Ndikon në mënyrë të njëjtë si dhe sodja e bukës kur i shtohet miellit; përdorimi i 
shtojcave e bën bukën e butë kur ngrohet. 
 
 
Ujë dhe përbërës tjerë të lëngët 
Uji është përbërës i pashmangshëm i bukës i cili përdoret për përshpejtim të 
fermentimit; temperatura e zakonshme e ujit verës është 20-25 , kurse dimrit 35-
40 , për programe të posaçme të shpejta të bukës nevojitet ujë i ngrohtë me 
temperaturë 40-45 . Ujit mund t'i shtohet qumësht i freskët ose qumësht pluhur 2% 
si alternativë. Me sasinë e ujit mund të ndikoni në përmirësim të shijes së bukës. Në 
disa receta për bukë, brumit duhet t'i shtohet lëng, si lëng nga ananasi, nga molla, 
portokalli, limoni etj., me qëllim që të përmirësohet shija e bukës. 
 
Përkujtues miqësor: Me shtimit ose zvogëlimin e sasisë së ujit, ndikoni në cilësinë e 
brumit. Kur brumi është i lagësht, fermentimi shtohet, por sidoqoftë rekomandohet 
zvogëlim i sasisë së ujit. Kur brumi është shumë i thatë, kur ka miell të thatë, mund të 
ndërrohet sasia e ujit. Shtypni brumin me duar, nëse ngjitet lehtë, keni brumë ideal. 
Mielli duhet të mbyllet mirë pas përdorimit dhe të ruhet në vend të thatë dhe të ftohtë. 
 
Përzierja dhe matja 
Një nga hapat më të rëndësishme është matja e përbërësve, për çka rekomandohet 
të përdoret matëse dhe lugë për të matur saktësisht. Nëse përzierja dhe matja nuk 
janë kryer si duhet, kjo mund të rezultojë në zvogëlim të cilësisë të bukës. 
 
 



Matje e sasisë së lëngjeve 
Për matje të sasisë së përbërësve si ujit dhe qumështit të freskët, përdorni kupën për 
matje; le Tu jenë sytë në nivel me matësen gjatë matjes.  
Nëse përdorni matësen ose lugën për të matur sasi të gjalpit, matëset duhet të jenë 
të pastruara mirë që të mos ngjiten përbërësit për to.  
Shtoni ve ose lëng sipas dëshirës, por kujdesuni të zvogëloni sasinë e ujit. 
 
Matje e miellit 
Matëset dhe lugët përdoren për matje të përbërësve të thatë, të cilët duhet të jenë në 
gjendje të trashësisë normale. Sasitë duhet të rrafshohen me këndin, kini kujdes të 
matni si duhet. 
 
Një kupë e rrafshët e miellit përmban 175 g, kurse një kupë uji 270 g. 
 
Metoda e shtimit të përbërësve 
Përbërësit janë dhënë sipas rendit të shtimit, zakonisht, së pari shtohen përbërësit e 
lëngshëm, ve, kripë, qumësht pluhur dhe përbërës tjerë. Mielli nuk duhet të vijë në 
kontakt me lëngje, pastaj shtoni tharm në miellin e thatë. 
 
Përkujtues miqësor 
1. Mos prekni kripën me tharmin, tharmi pas përdorimit duhet të mbyllet mirë dhe të 
vendoset në vend të thatë dhe të ftohtë për të shmangur prishjen. 
2. Shtoni pemë në përzierjen për bukë pasi të dëgjoni sinjalin me zë. Pema që keni 
shtuar tepër herët zgjat kohën e përzierjes, e me këtë humbet edhe shija e pemëve. 
3. Nëse përdorni rregullime të vëna prej më parë, mos shtoni përbërës që prishen si 
vezë. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Receta 
 
Recetat e dhëna janë vetëm si referencë, numër të madh të recetave mund të gjeni 
në internet dhe të ndiqni gjatë përgatitjes së bukës. Temperatura e ujit që përdoret 
verës është 20-25 , kurse dimrit 35-40  (kur bëhet fjalë për ujë të ngrohtë). 
 
 
 
 
Buka e bardhë (Meny: Bazë) 

Këshillë për përgatitje: 1. Renditja e shtimit duhet të jetë në përputhje me renditjen në 
listën e përbërësve. 
 
Bukë arrash (Meny: Bazë) 

                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Këshillë për përgatitje:  
1. Renditja e shtimit duhet të jetë në përputhje me renditjen në listën e përbërësve. 
2. Arrat dhe pinjollat duhet të grimcohen në copa të vogla, shtojini në brumë pasi të 
dëgjoni sinjalin me zë, me shtim në enën e brendshme. 

Përbërës                Bukë prej 500 g              Bukë prej 750 g 
 
1. Ujë                   170 ml                      250 ml 
2. Gjalpë                1.5 lugë të mëdhaja          2 lugë të mëdhaja 
3. Kripë                 0.5 lugë të vogla             2/3 lugë të vogla 
4. Sheqer               1 lugë e madhe              1&1/2 lugë e madhe 
5. Qumësht pluhur      1 lugë e madhe              1&1/2 lugë e madhe 
6. Miell për bukë        1.7 kupa (280g)              2.2 kupa (400g) 
7. Tharm               1 lugë e vogël                1 lugë e vogël 
 

Përbërës                 Bukë prej 500 g            Bukë prej 750 g 
 
1. Ujë+ve (1)              170 ml                    250 ml 
2. Gjalpë                 2 lugë të mëdhaja         3 lugë të mëdhaja 
3. Kripë                  0.75 lugë të vogla          2/3 lugë të vogla 
4. Sheqer                1 lugë e madhe            1&1/2 lugë e 
madhe 
5. Qumësht pluhur       1 lugë e madhe            1&1/2 lugë e madhe 
6. Miell për bukë         1.7 kupa (280g)            2.2 kupa (400g) 
7. Tharm                 1 lugë e vogël             1 lugë e vogël 



Bukë me mish të thatë imtësuar (Meny: Bazë) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Këshillë për përgatitje:  
1. Renditja e shtimit duhet të jetë në përputhje me renditjen në listën e përbërësve. 
2. Bukën piqeni normalisht deri në 15 minutat e fundit, pastaj hiqni kapakun, 
spërkateni sipërfaqen e bukës me ujë dhe hidhni copat e imtësuara të mishit të thatë; 
pas kësaj vazhdoni të piqni bukën deri në fund të kohës së përgatitjes së bukës. 
 
 
Bukë me susam (Meny: Bazë) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Këshillë për përgatitje:  
1. Renditja e shtimit duhet të jetë në përputhje me renditjen në listën e përbërësve. 
2. Bukën piqeni normalisht deri në 15 minutat e fundit, pastaj hiqni kapakun, 
spërkateni sipërfaqen e bukës me ujë dhe hidhni susam; pas kësaj vazhdoni të piqni 
bukën deri në fund të kohës së përgatitjes së bukës. 
Bukë franceze (Meny: Franceze)  

Përbërës                 Bukë prej 500 g            Bukë prej 750 g 
 
1. Ujë+ve (1)              170 ml                    250 ml 
2. Gjalpë                 1 lugë e madhe            3 lugë të mëdhaja 
3. Kripë                  0.5 lugë të vogla           2/3 lugë të vogla 
4. Sheqer                1 lugë e madhe            1&1/2 lugë e madhe 
5. Qumësht pluhur       1 lugë e madhe            1&1/2 lugë e madhe 
6. Miell për bukë         1.7 kupa (280g)            2.2 kupa (400g) 
7. Tharm                 1 lugë e vogël             1 lugë e vogël 
8. Mish i thatë            0.2 kupa                  1/4 kupa 
  i imtësuar         

Përbërës                 Bukë prej 500 g            Bukë prej 750 g 
 
1. Ujë+ve (1)              160 ml                    250 ml 
2. Gjalpë                 2 lugë të mëdhaja          3 lugë të mëdhaja 
3. Kripë                  0.7 lugë të vogla           3/4 lugë të vogla 
4. Sheqer                1 lugë e madhe            1&1/2 lugë e madhe 
5. Qumësht pluhur       1 lugë e madhe            1&1/2 lugë e madhe 
6. Miell për bukë         1.7 kupa (280g)            2.2 kupa (400g) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Këshillë për përgatitje:  
1. Renditja e shtimit duhet të jetë në përputhje me renditjen në listën e përbërësve. 
2. Rekomandohet përdorimi i vajit të bimëve. 
 
 
 
Bukë me misër të ëmbël (Meny: Franceze) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Këshillë për përgatitje:  
1. Renditja e shtimit duhet të jetë në përputhje me renditjen në listën e përbërësve. 
2. Rekomandohet përdorimi i vajit të bimëve. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Përbërës                 Bukë prej 500 g            Bukë prej 750 g 
 
1. Ujë                    170 ml                    260 ml 
2. Gjalpë                 0.7 lugë të mëdhaja        1 lugë e madhe 
3. Kripë                  0.7 lugë të vogla           1 lugë e vogël 
4. Sheqer                0.7 lugë të mëdhaja        1 lugë e madhe 
5. Lëng limoni            0.7 lugë të mëdhaja        1 lugë e madhe  
6. Miell për bukë         1.7 kupa (280g)            2.2 kupa (400g) 
7. Tharm                 1 lugë e vogël             1 lugë e vogël 
 

Përbërës                 Bukë prej 500 g            Bukë prej 750 g 
 
1. Ujë                    160 ml                    250 ml 
2. Gjalpë                 1.5 lugë të mëdhaja        2 lugë të mëdhaja  
3. Kripë                  0.5 lugë të vogla           3/4 lugë të vogla   
4. Sheqer                0.7 lugë të mëdhaja        1 lugë e madhe 
5. Qumësht pluhur       1.5 lugë të mëdhaja        2 lugë të mëdhaja    
6. Miell për bukë         1.3 kupa (220g)            1.7 kupa (320g) 
7. Tharm                 1 lugë e vogël             1 lugë e vogël 
8. Miell misri             0.4 kupa                  0.5 kupa 



Bukë e ëmbël (Meny: Ëmbël) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Këshillë për përgatitje:  
1. Renditja e shtimit duhet të jetë në përputhje me renditjen në listën e përbërësve. 
2. Nëse keni mundësi, përdorni qumësht të freskët në vend të ujit dhe qumështit 
pluhur; sasia është e barabartë me sasinë e ujit. 
3. Nëse doni të shtoni sheqer, Ju rekomandojmë t'ju shmangeni rregullimeve të larta 
të ngjyrës që mos të digjet buka. 
 
 
 
Bukë me rrush të thatë (Meny: Ëmbël) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Këshillë për përgatitje:  
1. Renditja e shtimit duhet të jetë në përputhje me renditjen në listën e përbërësve. 
2. Nëse keni mundësi, përdorni qumësht të freskët në vend të ujit dhe qumështit 
pluhur; sasia është e barabartë me sasinë e ujit. 
3. Rrushin e thatë shtoni në enën e brendshme pasi të dëgjoni sinjalin me zë "BI". 
 

Përbërës                 Bukë prej 500 g            Bukë prej 750 g 
 
1. Ujë                    160 ml                    250 ml 
2. Gjalpë                 2 lugë të mëdhaja         3 lugë të mëdhaja  
3. Kripë                  0.7 lugë të vogla           3/4 lugë të vogla   
4. Sheqer                2 lugë të mëdhaja         4 lugë e madhe 
5. Qumësht pluhur       1 lugë e madhe            1&1/2 lugë të 
mëdhaja         
6. Miell për bukë         1.7 kupa (280g)            2.3 kupa (400g) 

Përbërës                 Bukë prej 500 g            Bukë prej 750 g 
 
1. Ujë+ve (1)              170 ml                    250 ml 
2. Gjalpë                 1 lugë e madhe            1&1/2 lugë e 
madhe 
3. Kripë                  0.7 lugë të vogla           3/4 lugë të vogla 
4. Sheqer                2 lugë të mëdhaja          1/6 lugë e madhe 
5. Qumësht pluhur       3 lugë të mëdhaja          1/2 lugë e madhe 
6. Miell për bukë         1.7 kupa (280g)            2.3 kupa (400g) 
7. Tharm                 1 lugë e vogël             1 lugë e vogël 
8. Mjaltë                 0.75 lugë të mëdhaja      1 lugë e madhe  
9. Rrush i thatë           0.2 kupa                  1/4 kupa 



Bukë me banane (Meny: Ëmbël) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Këshillë për përgatitje:  
1. Renditja e shtimit duhet të jetë në përputhje me renditjen në listën e përbërësve. 
2. Bananet copëtoni në copa të imëta. 
 
 
 
Bukë me ananas (Meny: Ëmbël) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Këshillë për përgatitje:  
1. Renditja e shtimit duhet të jetë në përputhje me renditjen në listën e përbërësve. 
2. Ananasin copëtojeni në copa të imëta dhe përpunojeni në blender derisa të 
kthehet në qull. 
 

Përbërës                 Bukë prej 500 g            Bukë prej 750 g 
 
1. Ujë+ve (1)              110 ml                    160 ml 
2. Gjalpë                 1.5 lugë të mëdhaja        2 lugë të mëdhaja  
3. Kripë                  0.7 lugë të vogla           3/4 lugë të vogla 
4. Sheqer                2 lugë të mëdhaja          1/6 lugë e madhe 
5. Qumësht pluhur       2 lugë të mëdhaja          1/6 lugë e madhe 
6. Miell për bukë         1.3 kupa (220g)            1.7 kupa (320g) 
7. Tharm                 1 lugë e vogël             1 lugë e vogël 
8. Mjaltë                 0.75 lugë të mëdhaja      1 lugë e madhe  
9. Rrush i thatë           0.2 shkop                2/3 shkop 

Përbërës                 Bukë prej 500 g            Bukë prej 750 g 
 
1. Ujë+ve (1)              130 ml                    210 ml 
2. Gjalpë                 1 lugë e madhe            1&1/2 lugë të 
mëdhaja           
3. Kripë                  0.7 lugë të vogla           3/4 lugë të vogla 
4. Sheqer                2 lugë të mëdhaja          1/6 lugë e madhe 
5. Qumësht pluhur       3 lugë të mëdhaja          1/5 lugë e madhe 
6. Miell për bukë         1.6 kupa (270g)            2.1 kupa (360g) 
7. Tharm                 1 lugë e vogël             1 lugë e vogël 
8. Mjaltë                 0.7 lugë të mëdhaja      1 lugë e madhe  
9. Qull ananasi           0.2 kupa                 1/4 kupa 



Bukë me marmelatë (Meny: Ëmbël) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Këshillë për përgatitje:  
1. Renditja e shtimit duhet të jetë në përputhje me renditjen në listën e përbërësve. 
2. Bukën piqeni normalisht deri në 15 minutat e fundit, pastaj hiqni kapakun, lyeni 
sipërfaqen e bukës me marmelatë; pas kësaj vazhdoni të piqni bukën deri në fund të 
kohës së përgatitjes së bukës. 
 
 
 
Ekspres bukë (Meny: Super e shpejtë) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Këshillë për përgatitje:  
1. Renditja e shtimit duhet të jetë në përputhje me renditjen në listën e përbërësve. 
2. Uji duhet të jetë i ngrohtë, me temperaturë 40-45  
 
 
 
 
 
 

Përbërës                 Bukë prej 500 g            Bukë prej 750 g 
 
1. Ujë+ve (1)              150 ml                    250 ml 
2. Gjalpë                 1 lugë e madhe            1&1/2 lugë të 
mëdhaja           
3. Kripë                  0.7 lugë të vogla           3/4 lugë të vogla 
4. Sheqer                2 lugë të mëdhaja          1/6 lugë e madhe 
5. Qumësht pluhur       3 lugë të mëdhaja          1/5 lugë e madhe 
6. Miell për bukë         1.6 kupa (270g)            2.1 kupa (360g) 
7. Tharm                 1 lugë e vogël             1 lugë e vogël 
8. Mjaltë                 0.7 lugë të mëdhaja       1 lugë e madhe  

Përbërës                 Bukë prej 500 g            Bukë prej 750 g 
 
1. Ujë                    140 ml                    220 ml 
2. Gjalpë                 1 lugë e madhe            1&1/2 lugë të 
mëdhaja           
3. Kripë                  0.7 lugë të vogla           3/4 lugë të vogla 
4. Sheqer                1.5 lugë të mëdhaja        2 lugë të mëdhaja 
5. Ve                    1                          1  
6. Miell për bukë         1.7 kupa (270g)            2.1 kupa (360g) 



Bukë me portokall (Meny: Ëmbël) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Këshillë për përgatitje:  
1. Renditja e shtimit duhet të jetë në përputhje me renditjen në listën e përbërësve. 
2. Përdorni lëng portokalli. 
3. Copëtoni bananet para se t'i shtoni në përbërësit. 
 
 
 
Bukë kungulli (Meny: Ëmbël) 

 
 

Këshillë për përgatitje:  
1. Renditja e shtimit duhet të jetë në përputhje me renditjen në listën e përbërësve. 
2. Preheni kungullin dhe përvëlojeni në avull (rreth 20 minuta), e pas kësaj ftoheni 
dhe bëni qull prej saj. 
 
 
 
 
 

Përbërës                 Bukë prej 500 g            Bukë prej 750 g 
 
1. Lëng portokalli+ve (1)   130 ml                    220 ml 
2. Gjalpë                 2 lugë të mëdhaja          3 lugë të mëdhaja  
3. Kripë                  0.4 lugë të vogla           2/3 lugë të vogla 
4. Sheqer                2 lugë të mëdhaja          1/6 lugë e madhe 
5. Qumësht pluhur       3 lugë të mëdhaja          1/5 lugë e madhe 
6. Miell për bukë         1.7 kupa (280g)            2.3 kupa (400g) 
7. Tharm                 1 lugë e vogël             1 lugë e vogël 
8. Mjaltë                 0.75 lugë të mëdhaja      2 lugë të mëdhaja  
9. Banane                0.3 shkop                1/2 shkop 

Përbërës                 Bukë prej 500 g            Bukë prej 750 g 
 
1. Ujë+ve (1)              110 ml                    190 ml 
2. Gjalpë                 2 lugë të mëdhaja          3 lugë të mëdhaja  
3. Kripë                  0.3 lugë të vogla           1/2 lugë të vogla 
4. Sheqer                2 lugë të mëdhaja          1/6 lugë e madhe 
5. Qumësht pluhur       1.5 lugë të mëdhaja        2 lugë të mëdhaja    
6. Miell për bukë         1.4 kupa (240g)            2 kupa (360g) 
7. Tharm                 1 lugë e vogël             1 lugë e vogël 
8. Kungull                0.5 kupa                  1/2 kupa 



Bukë kokosi (Meny: Ëmbël) 
 

 

Këshillë për përgatitje:  
1. Renditja e shtimit duhet të jetë në përputhje me renditjen në listën e përbërësve. 
2. Gjatë përgatitjes së brumit, pas sinjalit me zë, në enën e brendshme shtoni 
kokosin e grimcuar. 
 
 
Ëmbëlsirë sfungjer (Meny: Pjekje) 
Përbërës: 
A përbërës: 1. Ve (tre)   2. Sheqer  3 lugë të mëdhaja 
B përbërës: 1. Miell 0.6 kupa (100 g)   2. Qumësht   100 g    3. E verdha e vesë 
(tre) 
4. Gjalpë  2 lugë të mëdhaja     5. Sheqer   1 lugë e madhe 
 
Procedura: 
1. Përzieni përbërësit A me lugë për përzierje të veve 2-3 minuta, derisa nuk kthehen 
në qull. 
2. Përzieni përbërësit B. 
3. Përzieni përbërësit B me përbërësit A derisa nuk përzihen mirë, e pastaj përzierjen 
vendoseni në enën e brendshme dhe rregulloni rregullimin për pjekje, e kohën në 35-
40 minuta. 
 
Ëmbëlsirë me dredhëza dhe kokos (Meny: Ëmbëlsirë ose Pjekje) 
Përbërës: 
1. Ve (dy)    2. Sheqer    0.7 kupa     3. Marmelatë dredhëzash   0.5  kupa   4. 
Vaj     8 lugë të mëdhaja 
5. Miell me sode buke  1.4 kupa   6. Sode  0.5 lugë të vogla    7. Kripë  0.5 lugë 
të vogla     
8. Miell kokosi   1 kupë 
 
 

Përbërës                 Bukë prej 500 g            Bukë prej 750 g 
 
1. Ujë+ve (1)              160 ml                    250 ml 
2. Gjalpë                 1.5 lugë e madhe           2 lugë të mëdhaja  
3. Kripë                  0.7 lugë të vogla            3/4 lugë të vogla 
4. Sheqer                2 lugë të mëdhaja           1/6 lugë e madhe 
5. Qumësht pluhur       3 lugë të mëdhaja           1/5 lugë e madhe 
6. Miell për bukë         1.7 kupa (280g)             2.3 kupa (400g) 
7. Tharm                 1 lugë e vogël              1 lugë e vogël 
8. Mjaltë                 0.75 lugë të mëdhaja       1 lugë e madhe  
9. Kokos i grimcuar        0.2 kupa                   1/4 kupa 



Procedura: 
1. Së pari përzieni vetë dhe sheqerin, pastaj shtoni vajin dhe marmelatën. 
2. Pastaj shtoni miellin me sode, soden, miellin e kokosit dhe kripën, që të përzihen 
të gjitha. 
3. Vëni qullin në enën e brendshme dhe zgjidhni rregullimin për ëmbëlsira. 
 
 
Marmelatë (Meny: Marmelatë) 
Përbërës: 
1. Dredhëza              400 g       
2. Sheqer                120 g       
3. Uthull e bardhë         1.5 lugë të vogla 
4. Nisheste misri          30 g 
Procedura: 
1. Copëtoni dredhëzat në kocka dhe përzieni me përbërësit tjerë në blender derisa 
nuk fitoni qull; rregulloni bukëpjekësin në programin për marmelatë. 
2. Ftohni në frigorifer. 
 
Përzierje e brumit (Meny: Brumë) 
Përbërës 
1. Ujë                250 ml 
2. Vaj, kripë, sheqer     sipas dëshirës 
3. Miell              2.2 kupa 
Këshillë për përgatitje: Uji dhe mielli janë përbërësit bazë, tjerat shtoni sipas 
dëshirës. 
 
Brumë me tharm (Meny: Pasta) 
Përbërës 
1. Ujë                250 ml 
2. Vaj, kripë, sheqer     sipas dëshirës 
3. Miell              2.2 kupa 
4. Tharm             1 lugë të vogla 
Këshillë për përgatitje: Uji dhe mielli janë përbërësit bazë, tjerat shtoni sipas 
dëshirës. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Buka e shpejtë (Meny : Shpejtë) 
 
  

Këshillë për përgatitje: 1. Renditja e shtimit duhet të jetë në përputhje me renditjen në 
listën e përbërësve. 
Bukë prej miellit me kokrra të tëra (Meny: Bukë prej miellit me kokrra të tëra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Këshillë për përgatitje: 1. Renditja e shtimit duhet të jetë në përputhje me renditjen në 
listën e përbërësve. 
 
Bukë me miell orizi (Meny: Oriz) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Këshillë për përgatitje: 1. Renditja e shtimit duhet të jetë në përputhje me renditjen në 
listën e përbërësve. 

Përbërës                 Bukë prej 500 g            Bukë prej 750 g 
 
1. Ujë (40-45 )           170 ml                    250 ml 
2. Ve                     1                          1 
3. Gjalpë                 1 lugë e madhe             1.5 lugë të 
mëdhaja           
4. Kripë                  0.7 lugë të vogla            3/4 lugë të vogla 
5. Sheqer                1 lugë e madhe             1.5 lugë të 
mëdhaja           
6. Qumësht pluhur       1.5 lugë të mëdhaja         1.5 lugë e madhe 

Përbërës                 Bukë prej 500 g             Bukë prej 750 g 
 
1. Ujë                    170 ml                     250 ml 
2. Gjalpë                 1 lugë e madhe             1.5 lugë të 
mëdhaja           
3. Kripë                  0.7 lugë të vogla            3/4 lugë të vogla 
4. Sheqer                1 lugë e madhe             1.5 lugë të 
mëdhaja           
5. Miell për bukë         1 kupë                     1.5 kupa  
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Përbërës                 Bukë prej 500 g             Bukë prej 750 g 
 
1. Ujë                    170 ml                     250 ml 
2. Gjalpë                 1 lugë e madhe             1.5 lugë të 
mëdhaja           
3. Kripë                  0.7 lugë të vogla            3/4 lugë të vogla 
4. Sheqer                1 laugë e madhe             1.5 lugë të 
mëdhaja           
5. Miell për bukë         1.4 kupa (240g)             1.7 kupa (320g)  
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Probleme & zgjedhje 

Kod Problem Analizë e shkakut Zgjidhje 
1 Tym del nga 

hapja gjatë 
pjekjes. 

Përbërësit ngjiten për 
ngrohësit; nëse përdoret për 
herë të parë shkaku është 
shtresa mbrojtëse e 
ngrohësit. 

Kur përdoret për herë të parë, 
shtypni butonin 'pjekje' dhe 
lëni pajisjen të punojë 10 
minuta, pastaj shkyçeni dhe 
pastrojeni pasi të ftohet. 

2 Buka dhe korja 
janë tepër të 
forta dhe tepër 
të dendura 

Nëse keni lënë bukën në 
enën e brendshme tepër 
kohët ë gjatë, vjen deri në 
avullim të lëngut. 

1. Nxirreni bukën kur të jetë 
gati, lëreni të ftohet deri më 
40-45 , e pastaj konsumoni 
dhe ruajeni.            

3 Mekanizmat 
për përzierje 
hiqen rëndë. 

Mekanizmat për përzierje janë 
bashkuar tepër fortë. 

Pas nxjerrjes së bukës në 
enën e brendshme vëni ujë, 
lëreni ashtu 10 minuta, e 
pastaj nxirrni mekanizmat për 
përzierje dhe pastrojeni 
pajisjen. 

4 Përbërësit nuk 
janë të përzier 

Mekanizmat për përzierje janë 
bashkuar gabimisht. 

Bashkoni mekanizmat për 
përzierje. 

4 Përbërësit nuk 
janë të përzier 
sa duhet. Buka 
nuk është 
pjekur sa 
duhet. 

Nuk keni zgjedhur rregullimin 
e duhur. 

Kontrolloni në recetë nëse 
keni zgjedhur rregullimin e 
duhur. 

4 Përbërësit nuk 
janë të përzier 
sa duhet. Buka 
nuk është 
pjekur sa 
duhet. 

Në ekran është shfaqur 
gabimi. 

Shtypni „ON/OFF“ për të 
shkyçur pajisjen, e pastaj 
kyçeni përsëri. 

4 Përbërësit nuk 
janë të përzier 
sa duhet. Buka 
nuk është 
pjekur sa 
duhet. 

Keni hapur kapakun shumë 
herë gjatë pjekjes, buka është 
e thatë dhe me ngjyrë të 
pazakonshme. 

Mos e hapni kapakun derisa 
brumi ngrihet. 

4 Përbërësit nuk 
janë të përzier 
sa duhet. Buka 
nuk është 
pjekur sa 
duhet. 

Mekanizmat për përzierje nuk 
punojnë si duhet, brumi nuk 
është përzier sa duhet. 

Kontrolloni nëse keni vënë 
sasinë e duhur të përbërësve, 
tepër ujë ose ka pasur 
problem me mekanizmin për 
përzierje. Hiqni enën e 
brendshme dhe kontrolloni 



mekanizmat për përzierje 
5 Kur shtypni 

„ON/OFF“, 
ekrani shfaq 
„E3“. 

Temperatura e mureve të 
enës së brendshme është 
tepër e lartë, programi nuk 
mund të niset.  

Shtypni butonin „ON/OFF“, 
shkyçni kabllon, hiqni enën e 
brendshme dhe lëni pajisjen 
të ftohet. 

6 Dëgjohet zëri i 
rrotullimit të 
motorit, por 
brumi nuk 
përzihet. 

Ena e brendshme ose 
mekanizmat për përzierje nuk 
janë vendosur si duhet. Nëse 
bëhet fjalë për sasi tepër të 
madhe të brumit, pajisja nuk 
mund të përziejë brumin. 

Kontrolloni nëse ena e 
brendshme është vënë si 
duhet. Kontrolloni nëse gjatë 
përgatitjes së brumit keni 
ndjekur recetën apo jo. 

7 1. Nuk ka 
rrymë 
2. Nuk përzien 
3. Nuk pjek 

1. Kablloja nuk është kyçur si 
duhet 
2. Telat e brendshme në 
bukëpjekësin nuk janë lidhur 
si duhet. 

1. Kontrolloni nëse kablloja 
është lidhur si duhet. 
2. Ju lutemi, kontaktoni 
qendrën e shërbimit të 
autorizuar. 

8 Buka e 
fermentuar 
është tepër e 
vogël ose nuk 
ka ndodhur 
fermentimi. 

1. Përdorni miell të gabuar. 
2. Keni përdorur tharm të 
prishur. 
3. Raporti i miellit dhe ujit 
është i gabuar, brumi është 
tepër i fortë. 
4. Temperatura e ujit dhe 
ambientit është tepër e ulët. 

1. Përdorni miell të ashpër 
2. Tharmi duhet të ruhet në 
vend të thatë dhe të ftohtë. 
3. Për raport të duhur të ujit 
dhe miellit, përmbajuni 
recetës. 
4. Temperatura e ujit në 
dimër është 30-45 . 

9 Brumi është 
ngritur tepër. 

1. Keni përdorur tepër tharm. 
2. Temperatura e ambientit 
është më e lartë se 35 . 
3. Nuk keni matur përbërësit 
si duhet. 

1. Zvogëloni sasinë e tharmit. 
2. Përdorni ujë me 
temperaturë të ulët. 
3. Zvogëloni sasinë e ujit dhe 
miellit. 

10 Pas ngritjes, 
brumi është 
ulur 

Nuk keni përdorur miell të 
ashpër. 

Përdorni miell të ashpër ose 
atë që nevojitet. 

10 Pas ngritjes, 
brumi është 
ulur 

Fermentimi është tepër i 
shpejtë dhe temperatura tepër 
e lartë. 

Punoni në temperaturë të 
dhomës. 

10 Pas ngritjes, 
brumi është 
ulur 

Tepër ujë; brumi është tepër i 
lagësht dhe tepër i butë. 

Ndiqni recetën për të 
përdorur sasinë e duhur të 
ujit. 

11 1. Korja është 
tepër e errët 
2. Korja është 
tepër e trashë 
3. Korja është 
tepër e fortë 

1. Sasi e madhe e sheqerit 
2. Menyja e gabuar 
3. Buka është ngrohur tepër 
gjatë 
4. Ka gabim në recetë 

1. Zvogëloni sasinë e 
sheqerit 
2. Zgjidhni “Ëmbël“ dhe 
ngjyrë të ulët 
3. Nxirrni bukën nga 
bukëpjekësi pas përfundimit 



4. Buka është e 
fortë 

të programit të pjekjes  
4. Përdorimi i gjalpit ose 
qumështit pluhur përmirëson 
shijen 

12 Buka është e 
zbrazët nga 
brenda 

Tepër ujë, e shumë pak kripë. Zvogëloni sasinë e ujit dhe 
shtoni kripë. 

12 Buka është e 
zbrazët nga 
brenda 

Temperaturë tepër e lartë e 
ujit. 

Kontrolloni temperaturën e 
ujit. 

13 Rrushi i thatë 
dhe pemët tjera 
janë përzier, 
por kanë shije 
të 
pazakonshme. 

Pemët janë përzier tepër gjatë 
dhe kanë filluar të prishen për 
shkak të absorbimit të ujit. 

Pemët shtoni në bukëpjekës 
pasi të dëgjoni sinjalin me zë. 

14 Ena e 
brendshme 
rregullohet 
rëndë 

Mekanizmat lëvizës nuk janë 
rregulluar si duhet. 

Nxirrni enën e brendshme 
dhe kontrolloni nëse 
mekanizmat  janë rregulluar 
si duhet. 

14 Ena e 
brendshme 
rregullohet 
rëndë 

Ngrohësit nuk funksionojnë si 
duhet. 

Hiqni enën e brendshme dhe 
rregulloni temperaturën. 

15 Teprica e 
sheqerit mund 
të ndikojë në 
ngjyrën e 
korrës. 

Varësisht nga rregullimeve të 
ndryshme të pjekjes, sasia e 
sheqerit mund të ndikojë në 
ngjyrën e korrës së bukës. 

Këshillë: nëse ndiqni recetën 
me shumë sheqer, 5-10 
minuta para përfundimit të 
pjekjes shtypni „ON/OFF“, 
nxirreni nga bukëpjekësi dhe 
lëreni në ngrohtë rreth 20 
minuta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SKEMA E INSTALIMIT 
 
 

 
 
 
 
Control pulse – kontroll i pulsit 
PCB circuit board – PCB pllaka e instalimit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Një qëndrim miqësor ndaj mjedisit  
 

 
 

 

 
 

Deklarata e konformitetit

 

Produktet e shënuar me këtë simbol tregojnë se proizzvod i përket 
grupit pajisjet elektrike dhe elektronike (produkte EE), dhe nuk duhet të 
hidhen me shtëpiake ose mbeturinave të rëndë. Trajtimi i saktë, 
asgjësimin dhe riciklimin e produkteve, parandalon efektet e 
mundshme negative në shëndetin e njeriut dhe mjedisin, të cilat mund 
të lindin për shkak të kujdesit të papërshtatshëm ose të hedhur produk-
tin. Për më shumë informacione luteni të kontaktoni Zyrën e mbeturi-
nave të rrezikshme ose dyqan tuaj ku keni blerë produktin.

Kjo pajisje është prodhuar në përputhje me standardet e aplikueshme 
evropiane dhe në përputhje me të gjitha direktivat dhe rregulloret në 
fuqi.





U

BM-750S

Bread maker



Content 

 
Specifications 

 
Model BM-750S 

Capacity 0.75kg 
Rated Voltage 220-240V-50/60Hz 
Rated Power 500W 

Power of Motor 40W 
Outer Dimension 310mmX214mmX274mm 

Weight 4kg 

 

IMPORTANT SAFEGUARDS 
 

When using an electrical appliance, basic safety 

precautions 

should always be followed, including the following: 

 

1. Read all instructions. 

2. To protect against electric shock, do not place any 

part of the 

bread maker in water or other liquid. 

3. Do not touch hot surfaces when the bread maker is 

working. 

4. Please place the bread maker at heat level used on 



the desktop. 

5. Close supervision is necessary when any appliance 

is used by 

or near children. 

6. When operating the bread maker, keep at least 10-

15cm of 

space on all sides of the bread maker to allow for 

adequate 

air circulation. 

7. Unplug from outlet when not in use, or before 

cleaning. Let it 

to cool before putting on or taking off parts, or 

before cleaning. 

8. Bread machine starts, please do not place your 

hands close to 

the moving parts to avoid injury. 

9. Do not use non-accessories provided by the 

manufacturer. 

10. Do not pull the cord, before moving a bread 

machine, you first 

   remove the plug, using both hands to move the 

bread machine. 



11. If the supply cord is damaged, it must be replaced 

by the manufacturer, its services agent or similarly 

qualified persons in order to avoid a hazard. 

12. Please do not use the appliance in outdoor. 

13. When using this product, if you overload the circuit 

may cause the bread machine is not working 

properly. bread machines should use a separate 

line. 

14. Attachments can be placed in the bread machine in 

storage, do not keep other items in the bread maker. 

15. Do not allow the bread machine near inflammable 

materials or sources of heat. When used away from 

curtains, draperies, walls or similar items in case of 

fire. Bread machine at work, it is not allow keep any 

article on the place. 

16. Do not keep cardboard, paper or plastic and other 

items placed in the inner bowl. 

17. Please switch off the bread maker and unplug tthe 

cord after finish it. 

18. Should not be heated in sealed containers placed in 

the bread machine, there may be a risk of 

explosion. 



19. When you remove the bread, inner bowl not beat 

edge, would cause bread barrel damage. When you 

remove the inner bowl, be sure to wear gloves. 

20. Bread machine is in working condition, do not open 

the top cover, and it may run into the moving parts, 

resulting in injury. 

21. This product can produce a maximum of 750 g 

bread, not adding too many ingredients. Maximum 

amount of flour required is less than 450 g, yeast 

powder required less than 2 teaspoon about 4 g. 

22. After use, clean the residual flour and crumb in the 

cavity, to prevent the smoke or fire when baking. 

23. Bread machine when it is in working condition, in 

order to avoid burns, use only the control panel or 

handle. 

24. This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY. Do 

not use appliance for other than intended use. 

25. Bread machine at work, and cannot remove the 

inner bowl part to avoid windows overheating 

deformation. 

26. This appliance can be used by children aged from 8 

years and above and persons with reduced 



physical, sensory or mental capabilities or lack of 

experience and knowledge if they have been given 

supervisor or instruction concerning use of the 

appliance in a safe way and understand the hazards 

involved. Children shall not play with the appliance.  

27. Cleaning and user maintenance shall not be made 

by children unless they are aged from 8 years and 

above and supervised. 

28. Keep the appliance and its cord out of reach of 

children less than 8 years, when it is switched on or 

cooling down. 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



Component 
 

 
 
CAUTION: The company reserves the right to change product design, you purchase  
           this product may have been improved, it is not entirely consistent with 

the book, but would not change its properties and how to use it, please 
feel free to use. 



Operation 
 
Before using for the first time by Attention  
 
1. Take out all accessories and packaging from the bread maker. 
2. Use warm water to clean the inner bowl, using the inner bowl with a soft wet  
  cloth soaked in detergent bucket, wait to dry completely before using. 
3. Place the bread maker on a stable surface and use a separate line. 
4. When operating the bread maker, keep at least 10cm of space on all sides  
  of the bread maker to allow for adequate air circulation.  

And it cannot keep anything on the bread maker. 
5. Before use make sure inner bowl and hook are properly in place. 
6. Since heating element have a protective layer, baked bread for the first time,  
  there will be a small amount of smoke, this is normal. 
 
 

Install the removable inner bowl 
Take the removable inner bowl out: 
Raise the inner bowl up after counterclockwise rotation and take it out. 
Install the removable inner bowl 
Press the inner bowl down after clockwise rotation, it can be tightly secured. 
 
Attention: the inner bowl should be in place, the side of inner bowl is parallel  
         with the cavity. 
 
 
Accessories: 
- Measuring Cup: Use for measure the water and bread flour. A cup of water is 270g, 
               and a cup of flour is 175g. 

 
- Measuring spoon: Use for measure the Salt, Oil, Yeast, Milk powder and so on. 

 
- Hook: Use for take mixing palettes out. 
 
 
 
 
 
 



Operation 
 
 
Control Panel and Display Screen 
 

 
Operation Guide 
1. Plug the cord, the bread maker will “BI”, the screen will display the time “3:21", 
The menu code is “1", the system default program is menu 1: basic. 
 
The screen display state: 

 
2. Press “Menu” key, to choice a function of make bread, display the corresponding 

menu number increment change. 
3. Press “Color” key, to choice the color of the bread crust, there are “low”, “med”, 

“high” to choice, and it defaults “med”. 
4. Press “ON”key, the bread maker will “BI”, highlights of the time on the display  
    flashes, the machine to start the countdown. 
 
 
 
 



Operation 
Operation Guide 
Menu: 
Press “Menu” key, to choice a function of make bread, and display the corresponding 

menu number increment change. 
 
The menus are described in the following table: 
 

 
Note: 1. Choice each menu, the screen displays the cooking time of bread. 
     2. In the make bread, the element and motor will work in the same time, when  
     ambient temperature is lower than the temperature of ferment. 



Operation 
 
Color: 
Press “Color” key, the screen will displays the “Low”, ”Med”, “High” and according  
your require to choice the color.   
 
ON/OFF: 
- Press “ON/OFF”key, the bread maker will “BI”, highlights of the time on the display  
flashes, the machine to start the countdown. It means the selected menu starts  
and the bread maker is working. 
- In the working state, press “ON/OFF” for two seconds, it will “BI” for beep 
sound, highlights of the time on the display off, and back to normal state, the  
bread maker will stop work. 
 
Pre-set: 
- Choice the menu and color first, press “Hour/Minute” can change the time, every 
press can increase one hour and one minute respectively. The maximum setting is  
13 hours. 
- Set the time is 10:30 in the screen, and press “ON/OFF” key, you can taste the  
fresh bread after 10 hours and 30 minutes. 

 
 
Automatic Keep Warm: 
- When the bread is finish, not press “ON/OFF”to stop, the machine will automatic  
keep warm by one hour. 
 
Warning Prompt: 
- Press “ON/OFF”key, if the screen displays “E3”, it means the temperature of  
inner bowl is higher. Press “ON/OFF”again to stop, open the lid and chill for  
10-20 minutes. 
 
- Press “ON/OFF”key, if the screen displays “ E1" or “E2", it means the  
temperature sensitivity of inner bowl is error, please send to the professional 
maintenance service. 
 



Use 

                      
1: Open the top cover, rotate the  
  inner bowl as figure and take it       
  out.                                       
 

 
2. Keep the mixing palettes on the spiale  
  of inner bowl bottom, and right on flat  
  square, plug it in the end. 
 
 
 

                      



3. Put the flour and ingredient into 
  the inner bowl. Put the liquid 
  ingredient first, and salt, sugar, 
  and flour. Finally, add the yeast. 

CAUTION: 
 
A: It is room temperature when put all 
ingredients in. 
B: The yeast cannot contact the salt. 
C: The yeast cannot contact the water,         
if use the Pre-set, and cannot use 
perishable ingredient.                       
                                      

 
4. Installed the inner bowl into the 
correct point of the bread machine, 
slightly press it down and rotate into 
place clockwise as figure, the inner 
bowl with cavities remain parallel 
to each other. 
 
5. Plug the cord, choice the menu and 
color, if need set the Pre-set, it can 
press “Hour/Minute” to choice. 
 
6. Press "ON/OFF" key, display “ : ” 
blinks, the machine start to work. 
 
7. If choice the bread, whole-wheat bread 
and so on, you can add fruit or nuts 
when hearing continuous 
“BI”,”BI”,”BI” beep. 
 
8. you can see steam coming 
During the baking , this is normal. 
 
 



 
 

 
9. Hearing the “BI”for 10 times after the 
bake is finish, the bread maker will 
automatic keep warm for one hour. It 
will “BI”beep when the keep warm is finish, 
and the machine back to normal state. 
 
Remove the bread before the end of the 
keep warm, then press "start/stop" button, 
and unplug the power supply. Open it and remove the inner bowl. 
 

 
10. After take the bread out , if mixing 
palettes remain within the bread, 
remove the mixing palettes with a 
hook fork as figure, do not use the 
hand to pick up. If mixing palettes 
remain in the inner bowl, add some 
water to soak the inner bowl for some 
time, then you can remove it. 
 

 
 
 



Cleaning and Maintenance 

1. Please unplug the cord and wait for the machine cool down before clean it. 
2. Use a damp wet cloth to clean all of parts include inner bowl and mixing palettes. 

 
3. Use a damp wet cloth which soaked in cleaner to clean the window and the 

surface of bread maker. 
4.Wipe dry with a dry cloth and install all components in place. 
 
 

Cook 
Ingredients: 

 
Bread Flour (Strong Flour) 

Bread flour or call strong bread (high protein content), fermentation in 
bread, bread volume expansion can be maintained after the intensity will 
not collapse, compared to bread flour and normal flour, it contains more 
gluten, bread produced by large, fibrous tissue fine, are important 
ingredients in making bread, please note that you want to use bread flour 
when making bread. 
 

National Flour (Self-rasing Flour) 
Protein content of self-rasing flour is low, often used to make dumplings, 
steamed bread,bread machine can be used for fermentation, and face, 
then make other pastry, can also be used to make a cake. Making bread 
is not recommended, because fermentation does not work. 
 

Whole-Wheat Flour 
Whole wheat flour is formed by the coarse-grain. Whole wheat flour is heavier than 
common flour, and are more nutritious. Many recipes are use whole wheat flour and 
bread flour mix to make high quality bread. 
 
Rye Flour 
Rye flour is similar to a high-fiber of whole wheat flour, also known as semolina. It 
must be mixed with high proportion of bread flour to use, in the product of bread, 
made it relatively large in size. 
 



Cake Flour 
Cake flour is ground use soft wheat or low protein content of wheat , and specialized 
ingredients used to make cake. 
 
Corn Flour and Oat Flour 
Coarse bread of corn flour and oat flour are manufactured ingredients, there are 
ground use corn and oat respectively, used to increase bread tasty. 
 
 
Kindly Reminder:  
Flour look very similar, in fact, because of wheat production, the growing season, 
ground and storage period, fermentation properties of the flour, water absorption, 
there is a big difference. You can choose different brands of flour experiment, based 
on its own experience,choose which brand of flour, to get the best results when 
making bread. You can also adjust appropriate increase or decrease in the quantity 
of water or other liquids, usually press the dough with your hands, if you feel a little 
sticky, the effect is the best. 
 
 
Sugar 
Sugar can increases sweetness and color of bread is very important. Normal Sugar 
for general use, special requirements can use brown sugar. 
 
Yeast  
Effect of yeast dough to get the fermentation process to produce carbon dioxide gas, 
the increase in size of the bread, soft on internal organization. Rapid propagation of 
yeast,requires carbohydrate from sugar and flour as a secondary, bread machines 
often use instant yeast. 
 
Yeast must keep in the fridge, too high a temperature will effect the yeast, you should 
check your yeast before use make and store. After use, you should put it in the 
refrigerator as soon as possible, usually poor bread fermentation is caused due to 
the failure of yeast. 
Dosage according to its fermentation capacity of the yeast, adjust the amount of 
recipes. 
 
Salt 
Salt can improve the taste of bread baking when burning is necessary, but the salt 
inhibits yeast propagation, cannot put too much salt in a recipe, if you don't like salt in 
the recipe,it can be omitted, but the bread fermentation may be a little larger than 
normal. 
 
Egg 
Add eggs can improve bread of fibrous tissue, with the egg flavor. 



 
Butter and Vegetable Oil 
Add the butter to make the bread softer and extend its shelf life. When used it, 
remove the butter from the refrigerator and cut it into small granular, easy to melt. 
(Typically, using butter as far as possible, without butter, you can use vegetable oil, 
but the taste and the scent will have large differences). 
 
Baking Powder 
Baking powder is mainly used for making quick breads and cakes made by leavening 
agent,without proof. Using chemistry to generate gas makes soft bread or cake. 
 
Soda 
Works the same as with baking powder, or add both into the flour, using chemistry 
makes the bread soft when heated. 
 
 
Water and Other liquid ingredients 
Water is an indispensable ingredient of bread, typically using water temperature in 
summer 20-25 , in winter 35-40 , super rapid needs 40-45 warm water, is to 
increase the speed of fermentation. Water can also add fresh milk or 2% milk powder 
with water as an alternative,you can increase the flavor of the bread and to improve 
burn bread. Some bread recipe need to add juices , such as the pineapple juice, 
Apple juice, orange juice, lemon juice and so on,mainly in order to enhance the flavor 
of the bread. 
 
Kindly reminder: By water absorption varies with the bread crumbs. Therefore, in the 
bread recipe formulations on the basis of, the user can be produced according to 
bread actual effect, adjust the water. When the dough is very wet, fermentation is 
overflow, it may be appropriate to reduce the water. When the dough is very dry, 
when there is a dry powder, water can be adjusted. Press the dough with your hands, 
feel a bit sticky dough is the best, flour must be sealed after use, put it in a cool and 
dry place. 
 
Batching and Weighing 
One of the most important steps the weighing of ingredients, recommends using a 
dedicated measuring cups, and measuring spoons, to measure accurately. Batching 
and weighing incorrectly may cause bread making is not optimal. 
 
Liquid Weighing 
The solvents such as water, fresh milk, should use the measuring cup to measure, 
measure the tick head-measuring cup with your eyes when reading. 
When you use a measuring cup or spoon to measure butter, it should be thoroughly 
cleaned, and ingredients shall not be glued. 
Add egg or other liquids you want, be sure to reduce water. 



 
Powder Weighing 
A measuring cup or spoons to measure dry ingredients, should remain in a loose 
State 
densities. Knife-edge leveling Cup, ensure accurate measure. 
 
One flat glass of flour is 175 g, one glass of water is 270 g. 
 
Ingredient Placement Method 
Ingredients note order placed, in General, first put the liquid ingredients, eggs, salt, 
powdered milk and other ingredients. Flour not all contact with the liquid, then place 
the yeast in dry flour on it. 
 
Kindly Reminder 
1. Unable to direct contact with salt in yeast, the yeast must be sealed after use, put 
it 
in a cool and dry place to avoid failure. 
2. After a period of fruit is in the bread mix, buzzer when prompted by the shortness 
add.Prematurely to add fruit, extended mixing time, lose their flavor. 
3. Using longer time Pre-set function, do not add the perishable ingredients such as 
eggs. 
 
 

Recipes 
 
Those recipes are for reference only, you can also find it online 
and download the recipes to make. Using water temperature in 
summer 20-25 , in winter 35-40  for warm water. 
 
 
White Bread (Choice menu: Basic) 

 
 
Operation Requirement: 1. Order of addition should be consistent with the order in 
the list of ingredients. 



 
Nut Bread (Choice menu: Basic) 

 
Operation Requirement:  
1. Order of addition should be consistent with the order in the list of 
ingredients. 
2.Walnuts or pine nuts cut into small pieces, in dough mixing process, 
when the buzzer rang, added in a inner bowl. 
 
Dried meat floss Bread (Choice menu: Basic) 

 
Operation Requirement:  
1. Order of addition should be consistent with the order in the list of 
ingredients. 
2.Bread baking until the last 15 minutes, remove the lid, brush the 
bread surface with water, then stick dried meat floss, and continue 
to Bake until the end. 
 
Sesame Bread (Choice menu: Basic) 

 



 
Operation Requirement:  
1. Order of addition should be consistent with the order in the list of 
ingredients. 
2.Bread baking until the last 15 minutes, remove the lid, brush the 
bread surface with water, then sprinkle the sesame, and continue 
to Bake until the end. 
 
French Bread (Choice menu: French) 

 
Operation Requirement: 
1. Order of addition should be consistent with the order in the list of 
ingredients. 
2.Suggest use vegetable oil. 
 
Sweet Corn Bread (Choice menu: French) 

 
 
Operation Requirement:  
1. Order of addition should be consistent with the order in the list of 
ingredients. 
2.Suggest use vegetable oil. 
 
 
 
 
 
 



Sweet Bread (Choice menu: Sweet) 

 
 
Operation Requirement: 1. Order of addition should be consistent with the order in 
the list of 
ingredients. 
2. Available use fresh milk instead of water and milk powder, the dosage 
is same as water. 
3. If you want to put in more sugar, recommend avoiding high colors, 
so as not to burn. 
 
 
Grape Bread (Choice menu: Sweet) 

 
Operation Requirement: 1. Order of addition should be consistent with the order in 
the list of 
ingredients. 
2.Available use fresh milk instead of water and milk powder, the dosage 
is same as water. 
3. During the dough process, after the "BI" 5 sound and put the 
dry grape into the inner bowl. 
 
 
 
 
 
 



 
Banana Bread (Choice menu: Sweet) 

Operation Requirement:  
1. Order of addition should be consistent with the order in the list of 
ingredients. 
2. Slices the banana to add. 
 
 
Pineapple Bread (Choice menu: Sweet) 

 
 
Operation Requirement:  
1. Order of addition should be consistent with the order in the list of 
ingredients. 
2. Cut the pineapple into small pieces, put the blender into a paste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jam Bread(Choice menu: Sweet) 

 
Operation Requirement: 
1. Order of addition should be consistent with the order in the list of 
ingredients. 
2. Bread baking until the last 15 minutes, remove the lid, brush the 
bread surface with jam and continue to Bake until the end. 
 
 
 
Express Bread (Choice menu: Super Rapid) 

 
Operation Requirement:  
1. Order of addition should be consistent with the order in the list of 
ingredients. 
2. Require the water is warm water, and the temperature is 40-45  
 
 
 
 
 
 
 
 



Orange Bread (Choice menu: Sweet) 

 
Operation Requirement:  
1. Order of addition should be consistent with the order in the list of 
ingredients. 
2. Use orange to juicing. 
3. Slices the banana to add. 
 
 
Pumpkin Bread (Choice menu: Sweet) 

 
 
Operation Requirement:  
1. Order of addition should be consistent with the order in the list of 
ingredients. 
2. Sliced the pumpkin to steamed (about 20 minutes) and cooling 
after controlled dry, pound into a paste. 
 
 
 
 
 
 
 



Coconut Bread (Choice menu: Sweet) 

 
Operation Requirement:  
1. Order of addition should be consistent with the order in the list of 
ingredients. 
2. During the dough is process, after the beep, add the shredded coconut 
into the inner bowl.. 
 
 
Sponge Cake (Choice menu: Bake) 
Ingredient: 
A ingredient: 1. Egg (Three)   2. Sugar  3 big spoon 
B ingredient: 1. Flour 0.6 cup(100 g)   2. Milk   100 g    3. Yolk(Three) 
4. Butter  2 big spoon     5. Sugar   1 big spoon 
 
Process: 
1. Put theAingredient into the eggbeater to mix 2-3 minutes, full bubble into a paste 
and put away. 
2. Mix the B ingredient together. 
3. Put the B ingredient intoAingredient by the filter and mix together, and pour it into 
inner, start the Bake function to bake 35-40 minutes. 
 
Strawberry Coconut Cake (Choice menu: Cake or Bake) 
Ingredient: 
1.Egg(two)    2. Sugar    0.7 cup     3. Strawberry jam   0.5  cup   4. Cake 
Oil     8 big spoon 
5. Self-raising flour  1.4 cup   6. Soda  0.5 small spoon    7.Salt   0.5 small 
spoon 
8. Coconut Powder   1 cup 
 
Process: 
1. Mix egg and sugar first, then add cake oil and jam. 
2. Secondly, add the self-raising flour, soda, coconut powder and salt to mix together. 
3. Put the paste into inner bowl which brush the oil, and choice the cake function. 



 
Jam (Choice menu: Jam) 
Ingredient: 
1. Strawberry   400 g      2.Sugar    120 g      3. White vinegar   1.5  small 
spoon 
4. Corn starch   30 g 
Process: 
1.Strawberries cut into blocks and other ingredients, after using Blender, mixed into a 
paste, 
put the bread machine, select the jam program. 
2. With a dry bottle package, cool in the refrigerator. 
 
Knead Dough (Choice menu: Dough) 
Ingredient 
1. Water          250 ml 
2. Oil, Salt, Sugar  appropriate 
3. Flour          2.2 cup 
Operation Requirement: Water and flour are based raw materials, and other 
ingredients 
to choose add. 
 
Ferment Dough (Choice menu: Pasta) 
Ingredient 
1. Water            250 ml 
2. Oil, Salt, Sugar    appropriate 
3. Flour            2.2 cup 
4. Yeast 1          small spoon 
Operation Requirement: Water and flour are based raw materials, and other 
ingredients 
to choose add. 
 
Rapid Bread (Choice menu : Rapid) 

 
Operation Requirement: 1. Order of addition should be consistent with the order in 
the list of ingredients. 



 
Whole-Wheat Bread (Choice menu: Whole-Wheat bread) 

 
Operation Requirement: 1. Order of addition should be consistent with the order in 
the list of 
ingredients. 
 
Rice Bread (Choice menu: Rice) 

 
Operation Requirement: 1. Order of addition should be consistent with the order in 
the list of 
ingredients. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Problem & Solutions 

 



 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



EU Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 

 This symbol on the product(s) and / or accompanying documents means 
that used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed 
with general household waste. For proper treatment, recovery and 
recycling, please take this product(s) to designated collection points 
where it will be accepted free of charge. 
Alternatively, in some countries, you may be able to return your products 

to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. 
Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any 

otherwise arise from inappropriate waste handling. 
Please contact your local authority for further details of your nearest designated 
collection point. 
Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with you 
national legislation. 

Hereby, M SAN Grupa d.d. declares that the radio equipment type TV set is in compli-
ance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is 
available at the following internet address: www.msan.hr/dokumentacijaartikala







M SAN Grupa d.d., Buzinski prilaz 10,  10010 Zagreb-Buzin    tel: 01/ 3654-961   www.msan.hr    e-mail: helpdesk@msan.hr

POPIS SERVISNIH MJESTA HR
     

Grad ...................................... Servis..................................... Adresa..........................................................................Telefon
Bjelovar ................................. Elektrotim .............................. 2 ........................................................043 242 225
Cerna..................................... Elkom..................................... Kralja Tomislava 13 .............................................032 844 944

a ................................... Vreš servis ............................. 5 .........................................................043 771 924
Daruvar.................................. n................ 1 ....................................................043 331 003
Dubrovnik ............................. Rec servis ** .......................... Obala Pavla Pape 2/7..........................................020 418 500
Dubrovnik .............................. Frigus servis d.o.o. ................ K.Branimira 19 .....................................................020 424 669

o .................................. Kvaldo ................................... 9 .........................................031 812 455
Krapina .................................  ................................ Gajeva 28.............................................................049 370 990

i .................................. Elektro Babi .......................... Zagorska 86.........................................................048 714 219
Karlovac ................................ a ...... Šulekova 12 .........................................................047 413 399
Koprivnica.............................. Kuhar ..................................... Ludbreški odv. 14.................................................048 644 818

a .................................. SAT electronic** .................... 2 ............................... 098/243-295
Kutina .................................... SF Electro ............................. 5 .........................................098 301 801
Makarska............................... Bori ....................................... b.....................................................021 611086
Našice ................................... Elkon...................................... Trg I.Kršnjavoga 1................................................031 615 090
Nova Gradiška....................... Frigo....................................... Strossmayerova 18..............................................035 362 299
Novska .................................. Senior i Junior........................ 1.....................................................044 601 601
Ogulin .................................... Electrico................................. Podvrh III/10.........................................................047 525 777
Osijek .................................... Konikom d.o.o........................ 1.......................................................031 250 569
Osijek .................................... Elgra ...................................... Š.Petefija 44.........................................................031 302 100

c ................................... Loki servis.............................. Kralja Zvonimira 66..............................................053 772 204
Pleternica .............................. o................. M.Budaka 38........................................................034 251 666

e ..................................... Klima term d.o.o..................... Dalmatinska bb ....................................................098 285 006
Pula ....................................... Rudan servis.......................... Marsovo polje 10..................................................098 225 686
Rijeka .................................... Biomatic ................................ Pehlin 66..............................................................051 269 898
Rijeka .................................... E.E.K.A servis........................ Baštijanova 36 .....................................................051 228 401
Samobor................................ Devito d.o.o. .......................... V.Nazora 18, V. Gorica........................................098 747 459
Sisak...................................... ETC servis ............................. 22 lipnja 4F .........................................................044 549 500 
Sisak...................................... Servis Kramari ..................... 7...............................................044 549 119
Slavonski Brod ...................... Servis Brod ............................ Strossmayerova 18..............................................035 448 122
Slavonski Brod ...................... Birotehna d.o.o. ** ................. d...................................................035 217 817
Slunj ...................................... Vuki ** .................................... 6 .................................................047 811 129
Split ....................................... Andabaka d.o.o. .................... 0 ....................................................021 481 403
Šibenik................................... ........................... Sarajevska 9 ........................................................022 217 264
Trilj-Sinj.................................. Pešo d.o.o. ............................ 1.......................................................021 660 162

n ................................ Bi-el ....................................... Primorska 20........................................................042 350 765
n ................................ i .... 9..................................................042 211 588

Vela Luka .............................. Piccolo** ................................ Ulica 41 br 15.......................................................020 813 218
Velika Gorica ......................... Meštrovi ............................... Slavka Kolara 10................................................. 01 6226-706
Vinkovci/ Ivankovo ................ Servis Jozinovi ..................... Gorjani 88 ............................................................032 379 599
Virovitica ............................... Ti-San .................................... Strossmayerova 9 ................................................033 800 400
Zadar ..................................... Arija Nova .............................. Put Pudarice 1 .....................................................023 316 060
Zagreb ................................... Puši ...................................... Vodnjanska 26 .....................................................01 3028 226
Zagreb ................................... Frljak ...................................... 3 ........................................................098 638 737
Zagreb-Velika Gorica ............ Devito d.o.o. .......................... V.Nazora 18.........................................................098 747 459

Popis servisnih mjesta / bijela tehnika



                                                                                             

     

1. Ovom garancijom garantira   
proizvo a    proizvoda,   preko  KIM TEC  d.o.o.,   kao   uvoznika   i   davatelja garancije u Republici 
Bosni i Hercegovini  besplatan   popravak  istog  u  skladu  s  važe im   propisima  i  u skladu  s uvjetima  opisanim  u ovom  garantnom listu. 
Ovom  garancijom garantiramo da  e  predmet  ove  garancije   raditi   bez  greške  uzrokovane  eventualnom   lošom   izradom   i   lošim 
materijalom   izrade.   Svi   eventualno   nastali   kvarovi   biti   e   besplatno   otklonjeni   u   ovlaštenom   servisu   u garantnom roku. 

2. UVJETI GARANCIJE Garantni rok po inje te i od dana kupnje proizvoda i i traje  24 mjeseca za Vivax Home velike ku anske aprate
 ( perilice rublja, hladnjake , perilice posu a, štednjake, ugradbenu tehniku ) , a  12 mjeseci za VIvax home male ku anske aparate 

      ( uklju uju i mikrovalne pe nice , grijalice I radijatore ) . 
3. U  slu aju  kvara  na  proizvodu  koji  je  predmet ove garancije,  obavezujemo  se  da  emo  isti  popraviti  u  najkra em  mogu em  roku, 

a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti e zamijenjen novim. 
Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, garancija e se produžiti za vrijeme trajanja popravka. 

4. Garancija  se priznaje samo uz ra un o kupnji, te uz ovaj garantni list koji mora biti ispravno popunjen odnosno mora sadržavati datum prodaje, pe at i 
potpis prodavatelja. 

5. Davalac garancije osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje. 
6. GARANCIJA  NE OBUHVA A

Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilago avanje ili promjene za poboljšanje proizvoda 
za primjenu koji nisu opisane u tehni kim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predo ena suglasnost KIM TEC d.o.o.

7. Garancija se ne priznaje u sljede im slu ajevima:
      Ako kupac ne predo i ispravan garantni list i ra un o kupnji.
      Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
      Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.  
       Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u elektri noj mreži elementarne nepogode i sli no.
        Ako su kvarovi nastali ošte ivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.
      Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priklju en.
8. Ovaj garantni list ne  mijenja zakonska potroša ka prava važe a u Bosni i Hercegovini u odnosu na ona koja propisuje proizvo a .
Naziv tvrtke davatelja  jamstva : KIM TEC d.o.o., Poslovni Centar  96-2, 72250 Vitez  tel: 030/718-800, fax: 030/718-897, e-mail: servis@kimtec.ba

       

POŠTOVANI! 
Zahvaljujemo na kupnji Vivax ure aja  i nadamo se da ete   biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom roku bude potreban  
popravak proizvoda, molim savjetujte se sa ovlaštenim prodava em koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese. 
MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PRO ITATE TEHNI KU DOKUMENTACIJU I UPUTE KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD! 

GARANTNI LIST BIH

SERIJSKI BROJ 

MODEL URE AJA

DATUM PRODAJE 

BROJ RA UNA 
PRODAVATELJA 

POTPIS I PE AT
PRODAVATELJA 

SERVIS

DATUM PRIMITKA 
URE AJA U SERVIS 

DATUM POPRAVKA 

DATUM PRIMITKA 
URE AJA U SERVIS 

DATUM POPRAVKA 

DATUM PRIMITKA 
URE AJA U SERVIS 

DATUM POPRAVKA 



KIM TEC d.o.o., Poslovni Centar 96-2, 72250 Vitez Tel. 030/718-844          servis@kimtec.ba       www.kimtec.ba

POPIS SERVISNIH MJESTA BIH

Grad Servis Adresa Telefon
Banja luka MCT ELECTRONIC d.o.o. Obili eva 4 051/585 793

Banja luka Preradovi Opleni ka 2 051/280 500

Biha Elektronik d.o.o. Trg Slobode 8 037/222 626 

Biha Medion doo Jablanska 64 037/315 196

Biha Techno-comp Alije erzeleza 10 061/319 621

Bijeljina FRIGEL MONT Banjanska 2A 055/222 650 

Bratunac GOK Svetog Save bb 056/411 445

Br ko El.Servis RAIN Bra e uski a 46 065/621 645

Br ko MD Electronic ul. Bra e uski a 2 065/532 001

Br ko Mijas Trade d.o.o. RDŽ auševi a 52 049/ 233 500

Breza SZR NUR Bosanskih Namjesnika 77 033/236 635

Bugojno SZR Servis KA Dži o Kova uša 5 030/251 841

Bužim Elektrum el. Servis Jurišnog bataljona 14 037/410 349

B.Krupa FRIGO SANI szer Hasana Kiki a 2 037/471 807

Cazin ELEKTRONSTALATER Gen. Izeta Nani a 51 037/511 590

apljina EL.Servis Blaževi Tina Ujevi a bb 036/826 611

apljina Elektro servis Turudi Modri  br 13 036/826 550 

Doboj ARIS Elektonic doo Dobojske Brigade 27 053/203 433

Doboj Frigo Elektr SZR "MB" Nikole Paši a bb 065/966 576

Goražde D.o.o. Tehnika Mravinjac bb 038/822 222

Gradiška SZR "PERI " Gradiške brigade bb 051/816 238

Jelah Elektromehanika Gaziferhatbegova bb 032/662 792

Kiseljak M-Tehnik Sarajevska cesta bb 030/807 105

Kiseljak RTV Servis Ekran Bana Jela i a 28 030/879 098

Klju BRIŠ Z.R.ETS 17 VKB BR bb 037/663 468

Klju "RTV SERVIS" 17 VKB 96b 037/661 063

Kotor Varoš GL servis Novo Naselje bb 065/587-740

Livno Eurolux d.o.o Obrni ka bb 034/203 184

Novi Grad Klima Servis Dobrile Grubor br 6 052/720 401

Mostar LG Ivankovi Kralja Tvrtka 14 036/312 111

Prijedor TEHNO-KOMERC SERVIS Svetosavska 5 065/543 921

Prozor-Rama Dafta - Commerce Splitska 3/3 036/771 303

Sanski Most NO LIMIT TECHNOLOGY Prijedorska 83 037/689 036

Sanski Most T.R."ES" servis Prijedorska 76 037/682 444

Sarajevo Eurocam Ru era Boškovi a 254 033/650 277

Sarajevo High Odobašina 57 033/213 513

Sarajevo Servis Aspera Zagreba ka 4C 033/222 234

Sarajevo Vivaxon Akifa Šeremeta 1 061/270 110

Tešanj Bosfor d.o.o Ind. Zona Bukva 107 061/135 531



KIM TEC d.o.o., Poslovni Centar 96-2, 72250 Vitez Tel. 030/718-844          servis@kimtec.ba       www.kimtec.ba

POPIS SERVISNIH MJESTA BIH

Velika Kladuša DESS-CENTAR Ul.1.Maja bb 037 772 207

Visoko Ellteh Branilaca 63 032/735 310

Višegrad INFOTEHNA sztr Nikole Paši a bb 058/630 440

Vitez ELEKTROSERVIS SZR Stara Bila bb 030/716 410

Vitez Eltih Stjepana Radi a 78 030/711 630

Vitez Viting S.S. Kranj evi a 10 030/710 809

Zavidovi i Termika SZR Podubravlje bb 061/796 136

Zenica Bes Centar d.o.o. Crkvice B-kompleks L-3 032/442-790

Zenica Energoheming CO Prve Zeni ke brigade 5b 032/424 152

Zenica KLIMA EX M.Serdarevi a 9 032/403 112

Zenica SZR Elektro servis Huseina Kulenovi a 23a 063-875-774 

Zenica TehnoMax Titova 2 032/444 444

Zvornik FRIGOCENTAR Bra e Jugovi a B-13 065/847 945

Zvornik rtv servis BOKE Bra e Jugovi a bb 063/973 742

Žep e FRIGOELEKTRONIK Prva ulica bb 061/108 510

Živinice Hladjenje servis SZR Partizanska 14 061/175 706

Tešanj SZR-RTV Servis Jelah bb 061/791 427

Trebinje Elektromehanika Zasad bb 059/260 694

Trebinje Elektromontaža TREBINJE TREBINJSKIH BRIGADA 5 059/261 081

Tuzla Iskra-Corona szr. Suteren Tržnog Centra Sjenjak Loc. 38 035/276 228 

Tuzla MULTILINE Vrsani 66 035/360 390

Tuzla RTV Servis SPEKTAR Stupine bb 061/149 284

Velika Kladuša Elektron Trnova ka br.8 037/770 514



SERVIS

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI CG

 

MODEL UREĐAJA

SERIJSKI BROJ
 

 

DATUM PRODAJE 
 

 

POTPIS I PEČAT PRODAVCA 
 

POŠTOVANI

Zahvaljujemo na kupovini Vivax uređaja i nadamo se da cete biti zadovoljni izborom. Ako u periodu u kojem imate pravo na  reklamaciju bude potreban popravak 
proizvoda, molim savetujte se sa ovlašćenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao il/i nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese.
MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAZLJIVO PROCITATE TE HNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTSTVA KOJI SU PRILOZENI UZ PROIZVOD! 

BROJ RAČUNA PRODAVCA
 

 

materijalom   izrade.   Svi   eventualno   nastali   kvarovi   biće   besplatno   otklonjeni   u   ovlašcenom   servisu   u predvidjenom roku za reklamaciju.

najkasnije u roku od 15 dana. Ako se proizvod ne moze popraviti ili se ne popravi u roku od 15 dana, biće zamijenjen novim .

sadrzati datum  prodaje, pečat i potpis  prodavca.

 PRAVO NA REKLAMACIJU NE OBUHVATA

Pravo na reklamaciju  se ne priznaje u sIjedećim slučajevima:

Ako kupac ne prilozi ispravan reklamni list ili racun o kupovini. 
Ako se kupac nije pridrzavao uputstva o koriscenju proizvoda.
Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaśtene osobe.

Naziv davaoca izjave o saobraznosti: Kim Tec CG d.o.o. Ćemovsko polje bb, 81000 Podgorica, Crna Cora

CENTRALNI SERVIS (CALL CENTAR):  Kim Tec CG d.o.o., Ćemovsko Polje bb,

                                 Tel: 020/608-251, E-mail za opste upite: servis@kimtec-cq.com

SERVIS

DATUM PRIJEMA UREĐA-

JA U SERVIS

DATUM POPRAVKE

DATUM PRIJEMA UREĐA-

JA U SERVIS

DATUM POPRAVKE

DATUM PRIJEMA UREĐA-

JA U SERVIS

DATUM POPRAVKE



Poštovani,
Zahvaljujemo Vam na kupovini proizvoda iz naše distribucije i nadamo se da ćete biti zadovoljni 
izborom.

Molimo Vas da pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitate tehničku dokumetaciju i da se prilikom 
upotrebe pridržavate priloženih uputstava .

REKLAMACIJA U SLUČAJU NESAOBRAZNOSTI PROIZVODA

U slučaju nesaobraznosti proizvoda možete izjaviti reklamaciju prodavcu - trgovcu kod koga ste 
uređaj kupili, radi ostvarivanja svojih prava iz člana 52. odnosno člana 56. Zakona o zaštiti 
potrošača ( Sl.glasnik 62/14 ).

Trgovac je dužan da Vam odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije odgovori 
na podneti zahtev i predloži rešavanje reklamacije u skladu sa važećim zakonom.

OSNOVNI PODACI O PROIZVODU (popunjava trgovac)

Naziv uređaja

Datum prodaje potrošaču

Broj računa /fiskalnog isečka

Potpis i pečat trgovca

Oznaka uređaja (p/n)

Serijski broj uređaja (s/n)

M.P. 

Uvoznik i distributer:
KIM-TEC d.o.o Beograd, Viline Vode bb, Slobodna zona Beograd



1. Da se pridržava priloženog uputstva za upotrebu i pravilnika o upotrebi proizvoda
2. Da eksploataciju opreme vrši u skladu sa priloženim uputstvom za upotrebu, navedenim u 
pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji.
3. Da obezbedi odgovarajući uslove u kome će uređaj biti smešten:

  Temperatura vazduha 10-40 0 C
  Relativna vlažnost vazduha od 10 do 90%
  Zaštita od direktnog sunčevog zračenja
  Zaštita od prašine i kondenzacije
  Zaštita od raznih vrsta elektromagnetnih zračenja

4. Da obezbedi stabilan izvor mrežnog napajanja (varijacije napona max. 10%, varijacije 
učestanosti max. 30%).
5. Da obezbedi uzemljenu elektroinstalaciju, da bi se izbegle razlike potencijala, naročito ako se 
radi o dislociranoj opremi, koja je povezana (LAN mreže, Unix/Xenix terminali i si.).
6. Da po mogućstvu sačuva i dostavi priloženu tehničku dokumentaciju u toku trajanja 
reklamacionog roka.
7. Da instalaciju / servis poveri isključivo ovlašćenim licima kao i da pazi da ne ošteti kontrolnu 
nalepnicu.

1. Proizvodi imaju propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta.
2. Proizvod će ispravno funkcionisati ako se korisnik pridržava uputstava iz priložene tehničke 
dokumentacije
3. Trgovac je dužan je da vodi računa o ispravnom popunjavanju i overi Osnovnih podataka o 
proizvodu iz ovog lista
4. Proizvođači definišu kao potrošni materijal proizvode / delove proizvoda kao što su toneri, 
kertridži, glave ink jet štampača, valjci za povlačenje,mehanizam za transport papira, baterije i 
sve ostalo slično navedenom, a shodno izjavi proizvođača.

OBAVEZE POTROŠAČA

IZJAVA UVOZNIKA/DISTRIBUTERA



Ovlašćeni servis :
KIM-TEC SERVIS d.o.o Beograd, 

Viline vode bb, Slobodna zona Beograd L12/3,
Telefon: 011/207-06-84, 
E-mail: servis@kimtec.rs

Naziv: Datum prijema:

Datum predaje:

Ser. broj:

Opis kvara:

Servisirao:Opis radova ugrađeni delovi:

SERVISNI KUPON BR. 1

Naziv: Datum prijema:

Datum predaje:

Ser. broj:

Opis kvara:

Servisirao:Opis radova ugrađeni delovi:

SERVISNI KUPON BR. 1

Naziv: Datum prijema:

Datum predaje:

Ser. broj:

Opis kvara:

Servisirao:Opis radova ugrađeni delovi:

SERVISNI KUPON BR. 1



1. Beograd – Kim Tec  – Viline Vode bb, Slobodna zona – Tel:011/2070-668; Fax:2070-854

SPISAK OVLAŠ ENIH SERVISA SR

KIM-TEC d.o.o.  Viline Vode BB, Slobodna zona, 11000 Beograd, Srbija       Tel: 011/20 70 684  Fax: 011/20 70 689

E-mail: servis@kimtec.rs    www.kimtecservis.rs

MESTO NAZIV ADRESA TELEFON

Ruma Delco doo Sremska 62 022/431-055

Srbobran Elektroservis Pe a SZTR Miladina Joci a 18 021/732162

Sremska Mitrovica Stepanov doo Kralja Petra I 87 022/628-165

Sremski Karlovci SZR Vat Preradovi eva 14 021/883-253

Stara Pazova i In ija Termoplast SR Janka Baka 60 022/363-431

Subotica WM servis Ruzmarina 2 024/531-868

Subotica Era SZR Jovana Mikica 150 024/532-916

Svilajnac Zootronic Sin eli eva 23 035/311225

Šabac C electronic Prote Smiljani a 52 015/319-530

Šabac ZTR Obradovi Kralja Milana 47a 015/344-997

Šid SZR Subi Petra Ko i a 44 022/711-448

Šid SZR Frigomont Vojvo anska 104c 022/731-637

Topola Prozel Koštana or a 70 034/813-566

Frigo-M D.Tucovi a 151/2 031/512-751

FRIGO MONT edomir Bukvi  stzr ke republike 26 031/516-540

Valjevo Servis Jovanovi Knez Mihajlova 55 014/231-079

Valjevo Frigo elektro egarska 11 014/226-964

Vladimirovac Frigo AS Cara Lazara 56 013/643-365

Vranje 5 com Trg Bratstva jedinstva 10 017/423-363

Zaje ar,19 347 Mali Izvor Elax szr Selacka bb 019/440-492

Zrenjanin sr Art cool Ivana A ina 35 023/530-877
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PERSHENDETJE! 
Ju falenderojmë që keni blerë pajisjen Vivax dhe shpresojmë se  do t ë jeni  të kënaqur me zgjedhjen  tuaj.  Nëse  gjatë periudhës së mbulimit  të garancisë është i nevojshëm rregullimi i 
produktit, lutemi të konsultoheni me shitësin ku keni blerë këtë produkt ose mund  të na kontaktoni në adresën dhe numrat e telefonit më poshtë. 
PERPARA PERDORIMIT TE PRODUKTIT, LUTEMI TE LEXONI ME KUJDES DOKUMENTACIONIN TEKNIK DHE UDHEZIMET QE I BASHKENGJITEN RODUKTIT!

 

FLETE GARANCI AL 
 

MODELI I PAJISJES 
 

NUMRI SERIAL 

DATA E SHITJES 

NUMRI I FATURES  
SE SHITESIT 

 
 

NENSHKRIMI 
DHE VULA E 
SHITESIT 

 
1.   Përmes kësaj garancie prodhuesi i produktit, nëpërmjet Ask Tec d.o.o., si importues dhe  dhënës i garancisë në  Republikën e Kosovës, ju mundëson rregullimin 
e produktit pa pagesë në përputhje me rregulloret në fuqi dhe kushtet e shkruara në këtë fletë garanci.

Me këtë garanci garantojmë që objekti i kësaj garancie do të punojë pa gabime të shkaktuara eventualisht nga puna e keqe dhe materialet e këqija të punës.
Të gjitha defektet që shfaqen eventualisht gjatë periudhës së garancisë do të mbulohen pa pagesë në servisin e autorizuar.  

2. Periudha e garancisë fillon nga dita e blerjes së produktit dhe zgjat 24 muaj për pajisjet e mëdha shtëpiake Vivax (Kondicioner ajri, TV, Lavatriçe,
Frigoriferë, Shporet), ndërsa  12 muaj për paj isjet e vogla shtëpiake Vivax (Furrat me mikrovalë, Ngrohëset, Radiatorët, Telefonat dhe tabletët).

3.   Në rast  defek t i  në produkt  i c i l i  është objek t  i kësaj  garanc ie,  angazhohemi që do ta r regul lojmë sa më shpej t  të je të e mundur  
dhe maks imumi në harkun kohor  të  45 d itëve . Nëse produkt i  nuk  mund të r regul lohet  ose nuk r regul lohet  der i  në afat in  e 45 
di tëve,  do të zëvendësohet  me një të r i .  Garanc ia në produkt  zg jatet  pë r aq kohë sa është e nevojshme r regul l im i i  produkt i t .  

4.   Garancia nj ihet vetëm me faturën e blerjes dhe bashkangj itur me të duhet të jetë f leta e garancisë e cila duhet të jetë plotësuar saktë 
dhe duhet të përmbajë datën e shit jes , numrin serial, numrin e fatures,  nënshkrimin dhe vulën e shitësit.  

6. Kontrollin e rregullt, m i r ë m b a j t j e n  m e  p j e s ë  k ë m b i m i  t ë  c i l a t  k o n s u m o h e n  g j a t ë  p ë r d o r i m i t  n o r m a l , përshtatjen ose ndryshimet 
e bëra në produkt të cilat nuk shkruhen në udhëzimet teknike për përdorim, vetëm në rast se këto ndryshime i janë paraqitur për aprovim Ask Tec 
d.o.o.

Nëse blerësi nuk ka fletë garanci të saktë dhe faturën e blerjes. 
Nëse blerësi nuk i është përmbajtur udhëzimeve për përdorimin e produktit.
Nëse produkti është hapur, modifikuar ose riparuar nga persona të paautorizuar.
Nëse defektet në produkt kanë ardhur si rezultat i forcave madhore si për shembull: goditje nga vetëtimat, goditjet elektrike në rrjetin elektrik, katastrofat natyrore dhe të 
ngjashme. 
Nëse defektet kanë ardhur si rezultat i përdorimit jo të saktë ose transportimit jo të duhur të produktit. 
Nëse defekti erdhi si rezultat i një bug në sistemin në të cilin është i lidhur produkti.

 

SERVIS 
 

DATA E PRANIMIT TE 
PAJISJES NE SERVIS 

 
DATA E RREGULLIMIT 

 
 

DATA E PRANIMIT TE 
PAJISJES NE SERVIS 

 
DATA E RREGULLIMIT 

 
 

DATA E PRANIMIT TE 
PAJISJES NE SERVIS 

 
DATA E RREGULLIMIT 

 
 

Orari i punës: 8:30 deri 17:00, e hënë-e premte.





www.VIVAX.com


