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Kaip apsaugoti nelipnų paviršių
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Dėkojame, kad įsigijote „Panasonic“ gaminį.
Prieš naudodami šį gaminį, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.
Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje.
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Saugos nurodymai

Būtina laikytis šių nurodymų.

Kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų arba traumų naudotojui, kitiems žmonėms,
ir turto sugadinimo, reikia laikytis žemiau pateiktų nurodymų.

Domesio: Sunkių arba mirtinų traumų pavojus.
Atsargiai: Sužalojimo arba turto sugadinimo pavojus.

Lietuvių

Šiose schemose nurodyta žala dėl netinkamo prietaiso
naudojimo.

Simboliai klasifikuojami ir aiškinami taip.
Šis simbolis nurodo reikalavimą,
kurio reikia laikytis.

Šis simbolis reiškia draudimą.

Įspėjimas
Nenaudokite prietaiso, jei maitinimo laidas arba kištukas yra
pažeistas arba maitinimo laido kištukas silpnai laikosi
sieniniame elektros lizde.
(Dėl trumpojo jungimo gali įvykti elektros smūgis arba gaisras).
Jei maitinimo laidas yra pažeistas, pavojų išvengsite, jei jį pakeis gamintojas,
jo įgaliotas klientų aptarnavimo darbuotojas ar reikiamos kvalifikacijos asmuo.

Negalima pažeisti maitinimo laido arba elektros tinklo lizdo.
(Dėl trumpojo jungimo gali įvykti elektros smūgis arba gaisras).
Šiuos veiksmus atlikti griežtai draudžiama. (Keitimas, laikymas šalia kaitinimo elementų,
lenkimas, sukimas, traukimas, sunkių daiktų dėjimas ant viršaus, ir laido susukimas).

Nelieskite maitinimo laido ar maitinimo laido drėgnomis
rankomis.
(Gali kilti elektros šokas.)

Neviršykite įtampos ant lizdo ir nenaudokite kitos kintamosios
srovės, išskyrus nurodytą ant prietaiso.
(Gali kilti gaisras arba elektros šokas.)
Įtampa, nurodyta ant prietaiso etiketės, turi būti tokia pati kaip vietinio tinklo įtampa.
Pajungus kitus įrenginius į tą patį lizdą galima sukelti elektros perkaitimą.

Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką.

(Priešingu atveju tai gali sukelti elektros smūgį ir gaisrą dėl šilumos, kuri gali išsiskirti
aplink kištuką).
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Saugos nurodymai

Būtina laikytis šių nurodymų.

Įspėjimas
Reguliariai valykite maitinimo lizdą.

(Nešvarus maitinimo kištukas gali sukelti nepakankamą izoliaciją dėl drėgmės ir
pūkelių sankaupų, o tai gali sukelti gaisrą).
Atjunkite maitinimo kištuką ir nuvalykite sausa šluoste.

Iš karto atjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo ir jo
nebenaudokite tuo mažai tikėtinu atveju, kad prietaisas
nustoja veikti tinkamai.

(Galite nudegti, gali kilti gaisras, dūmai, arba elektros smūgis).
pvz., veikia netinkamai arba lūžta
Maitinimo kištukas ir maitinimo laidas neįprastai įkaista.
Maitinimo laidas yra pažeistas arba nutrūko energijos tiekimas.
Pagrindinis korpusas deformuojasi, arba korpusas yra neįprastai karštas.
Prietaisas skleidžia neįprastą triukšmą naudojimo metu.
Iš karto išjunkite prietaisą ir kreipkitės į pardavėją arba „Panasonic“ klientų
aptarnavimo centrą arba remonto centrą dėl patikrinimo.

Nelieskite, neužblokuokite arba neuždenkite garo
ventiliacijos angų naudojimo metu.
(Gali nudeginti).
Ypač reikia atkreipti dėmesį į vaikus.

Patys neardykite ir neremontuokite prietaiso bei nieko
jame nekeiskite.
(Taip galite sukelti elektros smūgį, nudegimus arba kitus sužalojimus).
Pasikonsultuokite su pirkimo centru arba „Panasonic“ klientų aptarnavimo centru.

Nemerkite prietaiso į vandenį ir neplaukite jo vandeniu.
(Dėl trumpojo jungimo gali įvykti elektros smūgis arba gaisras).

Ne jaunesni kaip 8 metų vaikai, ribotų fizinių, jutiminių arba
protinių gebėjimų asmenys ir turintieji per mažai patirties ir žinių
gali naudoti prietaisą tik prižiūrimi kito asmens arba išmokyti
saugaus darbo su prietaisu ir suprantantys jo keliamus pavojus.
Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Jaunesniems kaip 8 metų
vaikams be priežiūros draudžiama valyti ir imtis priežiūros darbų.
Laikykite įrangą ir jos priedus mažiems, jaunesniems kaip 8 metų
vaikams nepasiekiamoje vietoje.
(Taip galite sukelti elektros smūgį, nudegimus arba kitus sužalojimus).

Dėmesio
Laikykite maitinimo laido kištuką, traukdami kištuką iš
elektros tinklo lizdo.
LT4

(Kitaip dėl trumpojo jungimo gali įvykti elektros smūgis arba gaisras).

Dėmesio
Kai įrankio nenaudojate, atjunkite prietaisą.
(Priešingu atveju dėl trumpojo jungimo gali įvykti elektros smūgis arba trumpasis
jungimas).
(Gali nudeginti).

Nenukabinkite laido per stalo ar darbastalio kraštą ir neleiskite
jam liestis su karštais paviršiais. (Galima susižaloti ir nudegti).
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Prieš valymą visada atjunkite ir leiskite atvėsti.

Neišimkite duonos kubiliuko arba neatjunkite duonkepės
naudojimo metu. (Galima susižaloti ir nudegti).
Nenaudokite prietaiso šiose vietose.
Padėkite duonkepę ant tvirto, sauso, švaraus, lygaus ir ugniai
atsparaus stalviršio bent 10 cm (4 colius) nuo stalviršio krašto.
(Dėl to prietaisas gali nuslysti ir nukristi nuo stalviršio).
Nedėkite ant nestabilių paviršių, ant elektros prietaisų,
pavyzdžiui, šaldytuvo, ant tokių medžiagų kaip staltiesės ar ant
kildymo ir t.t.(Tai gali sukelti veikimo sutrikimus arba gaisrą).
Kepimo metu prietaisas įkaista. Duonkepė turėtų stovėti bent 5 cm
(2 colių) atstumu nuo gretimų sienų ir kitų objektų.
(Dėl to gali pasikeisti spalva arba atsirasti deformacijos).

Nelieskite karštų vietų, pavyzdžiui, duonos keptuvės, įrantos
prietaiso viduje, kaitinimo elemento arba dangtelio, kol
prietaisas naudojamas arba po kepimo.
Pasiekiamų paviršių temperatūra gali būti didelė, kai
prietaisas veikia.
(Įkaitę paviršiai naudojimo metu gali nudeginti).
Siekiant išvengti nudegimų, visada naudokite orkaitės pirštines traukdami
duonos keptuvę ar gatavą duoną.
(Nenaudokite šlapių orkaitės pirštinių).
Taip pat reikia atsargiai išimti gatavą duoną arba minkymo mentelę.

Svarbi informacija
Nenaudokite prietaiso lauke, šalia šilumos šaltinių arba
patalpose, kuriose yra didelė drėgmė.
(Tai gali sukelti veikimo sutrikimus arba deformacijas).
Nenaudokite per daug jėgos dėdami dalis, kaip parodyta dešinėje.
(Tai gali sukelti veikimo sutrikimus arba deformacijas).
Prietaiso negalima valdyti išorės laikmačiais ar specialiomis
nuimamomis valdymo sistemomis.

Kaitinimo elementas
Temperatūros
jutiklis
Dangčio vidus
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Priedai / dalys nustatymas

Pagrindinis prietaisas

Razinų ir riešutų dozatorius
Pagalbinės medžiagos, dedamos į razinų ir riešutų dozatorių, bus įbertos į duonos
kubiliuką automatiškai, pasirinkus meniu su razinomis (3, 4, 7, 16, 20, 21, 23 ir 31 punktai).
Pasukite į P. LT14 jei yra sudedamųjų dalių, kurios gali būti dedamos į razinų ir riešutų
dozatorių.

Dozatoriaus dangtelis
Mielių dozatorius
Dangtelis
Razinų ir riešutų
dozatoriaus atvartas
Minkymo mentelė
(ruginė duona)
Minkymo mentelė
(kvietinė duona)
Rankena
Duonos kubiliukas
Valdymo pultas

Priedai
Duonos su raugu
puodelis × 2

Skirtas atmatuoti
skysčius, darant raugą

Matavimo šaukštas

Skirtas atmatuoti cukrų,
druską, mieles, ir t.t.
(15 ml)
(5 ml)

Dangtelis
(maks.
550 ml)
Valgomasis
šaukštas
½ ženklas
10 ml padalos

Arbatinis
šaukštelis
¼, ½, ¾
ženklai

Raugo šaukštas
Skirtas atmatuoti mieles raugui
apytikriai 0,1 g
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Kaištis

Valdymo pultas

Operacijos statusas

Lietuvių

rodomas esamos programos etape.
Sudėtis yra reguliuojama „Rest“ etape prieš minkymą.
rodomas, esant maitinimo trikčiai.
rodomas, dedant ingredientus rankiniu būdu iš 4, 13, 21 ir 29 meniu.

Iki kepimo pabaigos likęs laikas
Taip pat dedant ingredientus rankiniu būdu,
ekrane bus rodomas laikas, likęs iki
papildomų ingredientų dėjimo programoje.

Dydis

Pluta

Paspauskite šį klavišą,
norėdami pasirinkti
dydį. Žr. P. LT10
esamiems meniu.

Paspauskite šį
klavišą, norėdami
pasirinkti plutos
spalvą. Žr. P. LT10
esamiems meniu.

„Start“

Paspauskite šį
klavišą, kad
paleistumėte
programą.

Tamsus
Vidutinis
Lengvas

„Menu“’
(atkurti meniu „start“ (pradžia)

Laikmatis

Paspauskite šį klavišą pasirinkti meniu.
Meniu numeris bus rodomas kiekvieną
kartą, o kai klavišas yra nuspaustas,
meniu numeris pasikeis į kitą pasirinkimą.
(Laikykite tamponą iš anksto greičiau)
Žr. P. LT10 ir LT11 meniu numerį.

Nustatykite delsis laikmatį
(laikas, kol duona bus pradėta
kepti) arba nustatykite kepimo
laiką iš 18, 32 ir 33 meniu.
Paspauskite šį klavišą,
norėdami padidinti laiką.
Paspauskite šį klavišą,
norėdami sutrumpinti laiką.

„Stop“

Paspauskite šį klavišą,
norėdami atšaukti /
sustabdyti programą.
(Norėdami atšaukti /
sustabdyti, palaikykite
ilgiau nei 1 sekundę).

Šioje iliustracijoje rodomi visi žodžiai ir simboliai, tačiau operacijos metu tik tie, kurie yra svarbūs.
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Ingredientai duonos kepimui
Miltai

Pagrindinis duonos ingredientas, sudaro glitimą.
(padeda duonai pakilti, suteikia jai stangrumą)
Naudokite stiprius miltus.
Nenaudokite minkštų paprastų miltų.
Miltai turi būti sveriami svarstyklėmis.

Stiprūs miltai malami iš kietųjų kviečių
ir turi didelį kiekį baltymo, kuris yra
būtinas glitimo susidarymui.
Anglies dioksidas susidaro
fermentacijos metu ir įstringa
elastingame glitimo tinkle,
todėl tešla kyla.

Balti miltai

Pagaminti malant kviečių
branduolius, išskyrus
sėlenas ir gemalus
Geriausia miltų rūšis
duonai yra miltai, skirti
duonos kepimui.
Negalima naudoti paprastų
arba miltų su kėlimo milteliais
kaip duonos miltų pakaitalo.

Rupių kviečių
miltai
Pagaminti malant visus kviečių
branduolius, įskaitant sėlenas ir
gemalus. Iškepama labai sveika
duona.
Ši duona yra mažesnio aukščio ir
sunkesnė, nei duona, kepta su
baltais miltais.

Ryžių miltai

Pagaminta malant rugių branduolius. Sudėtyje yra
daugiau geležies, magnio ir kalio, kurie yra būtini
žmogaus sveikatai, nei baltuose miltuose.
Tačiau joje nėra pakankamai glitimo.
Iškepama tanki, sunki duona. Nenaudokite daugiau
nei nurodytas kiekis (gali apkrauti variklį).

Pieno produktai

Prideda skonio ir maistinės vertės.
Jei vietoj vandens naudojate pieno, maistinė duonos
vertė bus didesnė, bet nenaudokite laikmačio
nustatymo, nes pienas per naktį gali surūgti.
Sumažinkite vandens kiekį proporcingai
pieno kiekiui.

Spelta miltai

Kviečių šeimos, bet genetiškai visiškai skirtingų rūšių miltai.
Nors juose yra glitimo, kai kuriems glitimo netoleruojantiems žmonėms gali būti sunku juos virškinti.
(Pasitarkite su gydytoju). Gaunami kepalai su plokščia / šiek tiek įdubusia pluta.
Spelta rupių miltų duona yra mažo aukščio ir tanki, palyginti su spelta baltųjų miltų duona.
Rekomenduojame naudoti daugiau negu pusę spelta baltųjų miltų nuo visų miltų.
Yra spelta (Triticum spelta), kurie tinka duonai, ir Einkorm kviečiai (Triticum monococcum: taip pat vadinami mažąja spelta),
kurie netinka duonai ir taip pat yra parduodami kaip spelta. Prašome naudoti spelta miltus. (Panaudojimas pagal 15 arba 31 meniu, 16, 30),
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Naudokite įprastą vandentiekio vandenį.
Naudokite drungną vandenį, jei naudojate 2, 6, 8, 14 arba
24 meniu šaltoje patalpoje.
Naudokite atšaldytą vandenį, jei naudojate 8, 9, 13, 15, 16, 24,
25, 29, 30 arba 31 meniu šiltoje patalpoje.
Visada atmatuokite skysčius su pridedamu raugo puodeliu.

Druska

Pagerina skonį ir sustiprina glitimą, taip padeda
duonai kilti.
Duona gali prarasti dydį / skonį, jei atmatavimas yra netikslus.

Riebalai

Prideda duonai skonio ir minkštumo.

Rekomenduojama naudoti sviestą (nesūdytą) arba margariną.

Jei naudojate duonos mišinį...
Duonos mišiniai, įskaitant mieles

Įdėkite mišinį į duonos kubiliuką, sumaišykite, paskui
įpilkite vandens. (Laikykitės nurodymų ant pakuotės dėl
vandens kiekio)
Pasirinkite 2 meniu, pasirinkti dydį, atsižvelgiant į
mišinio tūrį, ir pradėkite kepimą.
• 600 g – XL • 500 g – L
Su kai kuriais mišiniais nėra aišku, kiek juose yra mielių,
todėl norint gauti optimalius rezultatus, reikia vadovautis
bandymų ir klaidų metodu.

Lietuvių

Vanduo

Duonos mišinys su atskiru mielių paketėliu

Pirma įdėkite duonos mišinį į duonos kubiliuką, tada
pilkite vandenį. Tada įdėkite išmatuotas mieles į mielių
dozatorių.
Nustatykite mašiną pagal mišinio miltų tipą, ir pradėkite
kepimą.
• Balti miltai, rudi milteliai meniu 1
• Rupūs kviečiai, daugiagrūdžiai miltai meniu 5
• Ryžių miltai meniu 8

Brijošė duonos kepimas su brijošė mišiniu
Pasirinkite meniu 13 arba 2 vidutinio MEDIUM dydžio
lengvai apskrudusiai LIGHT plutos spalvai. (P. LT43)

Duonos skonį galima pagerinti pridedant kitų
ingredientų:
cukrus, rudasis cukrus,
medus, sirupas ir t.t.)
Cukrus (smulkusis

Maistinės mielės, saldikliai prideda duonai skonio,
keičia plutos spalvą.
Naudokite mažiau cukraus, jei naudojate razinas ar kitus
vaisius, kurių sudėtyje yra fruktozės.

Kiaušiniai

Duonos maistinės vertės didinimas ir
dažymas. (Vandens kiekis turi būti
proporcingai sumažintas)
Įmuškite kiaušinių, juos pridedant.

Sėlenos

Padidina duonos ląstelienos kiekį.
• Naudokite maks. 75 ml (5 arb. š.).
Suteikia duonai aštresnį skonį.
• Naudokite maks. 60 ml (4 arb. š.).
Pagerina duonos skonį.
• Naudokite tik nedidelį kiekį (1-2 šaukštai).

Kviečio grūdo
gemalas
Prieskoniai

Sausos mielės
Leidžia duonai pakilti.

Būtinai naudokite sausas mieles, kurioms nereikia išankstinės fermentacijos
(nenaudokite šviežių mielių arba sausų mielių, jei prieš naudojant reikia fermentacijos)
Rekomenduojama naudoti mieles, ant kurių pakuotės yra parašyta „instant yeast”.
Kai naudojate mieles iš paketėlių, iš karto vėl sandariai uždarykite paketėlį po naudojimo, ir laikykite šaldytuve.
(Sunaudokite per gamintojo rekomenduotą laiką)
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Duonos rūšių ir kepimo parinkčių
sąrašas
Funkcijos prieinamumas
ir reikalingas laikas

• Laikas, reikalingas kiekvienam procesui, skiriasi, priklausomai iki kambario temperatūros.

Parinktys
Meniu „Menu“ (atkurti meniu Dydis Pluta
numeris
„start“ (pradžia)

Laikmatis

Kiti

Minkyti

Kepimas

30 min–
60 min

15–30 min

—

15–20 min

30 min–
60 min

15–30 min

4

1 val. 50 min–
50 min
2 val. 20 min

4 val.

30 min–
60 min

25–30 min

4

1 val. 45 min–
50–55 min
2 val. 10 min

4 val.–
4 val. 5 min

1 val.–
1 val. 40 min 15–25 min

4

2 val. 10 min–
50 min
2 val. 50 min

5 val.

15 min–
25 min

15–25 min

4

1 val. 30 min–
45 min
1 val. 40 min

3 val.

—

1 val.–
1 val. 40 min 15–25 min

4

2 val. 10 min–
50 min
2 val. 50 min

5 val.

Iš viso

1 val. 50 min–
50–55 min
2 val. 20 min

4 val.–
4 val. 5 min

apie 1 val.

1 val. 55 min–
2 val.

Paprasti

2

7

Pagrindinis
greitas
Pagrindinis
kildymas
Kaimiška
pagerinta
Viso grūdo
kviečių
Viso grūdo
kviečių greita
Viso grūdo
kviečių kildymas

8

Rugiai

—

—

45 min–
60 min

apie
10 min

1 val. 20 min–
1 val.
1 val. 35 min

3 val. 30 min

9

Prancūziška

—

—

40 min–
2 val. 5 min

10–20 min

2 val. 45 min–
55 min
4 val. 10 min

6 val.

10

Kaimiška
duona su raugu

—

—

0 min–
55 min

45–55 min

2 val. 25 min–
55 min
3 val. 10 min

5 val.

11

Itališka

—

—

30 min–
1 val.

10–15 min

2 val. 25 min–
50 min
3 val.

4 val. 30 min

12

Sumuštinių

—

—

1 val.–
1 val. 40 min 15–25 min

4

2 val. 10 min–
50 min
2 val. 50 min

5 val.

13

Brijošė

—

1

—

30 min

4

1 val. 25 min

14

Be glitimo

—

2

—

15

Speciali

4
5
6

—
1

—
—

17

Speciali
kildymas
Kaimiškas
prėskas paplotis —

18

Tik kepimas

16

—

—

3

—

25–45 min

4

5

15–20 min

40–45 min

35–40 min

50 min

3val. 30 min

50–55 min

1 val. 50 min–
1 val. 55 min

—

30 min–
1 val. 15 min 15–30 min

4

1 val. 50 min–
55 min
2 val. 45 min

4 val. 30 min

—

30 min–
1 val. 15 min 15–30 min

4

1 val. 50 min–
55 min
2 val. 45 min

4 val. 30 min

—

—

—

—

—

—

10 min

—

1 Yra tik lengva arba vidutinė.
2 Yra tik vidutinė arba tamsi.
3 Galima nustatyti iki 9 valandų, visas kitas iki 13 valandų.
4 Yra kildymo laikas minkymo metu.
5 Yra laukimo laikas minkymo metu.

• Duonkepė veiks trumpą laiką kildymo metu (siekiant užtikrinti optimalų glitimo susidarymą).
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Kildinti

1

3

Kepimas

Procesai

—

65 min

—

30 min–
30 min–
1 val. 30 min 1 val. 30 min

1 val. 15 min

Meniu „Menu“ (atkurti meniu Dydis Pluta
numeris
„start“ (pradžia)

19
20
21
22

Tešla

23

Paprasti
Pagrindinis
kildymas
Kaimiška
pagerinta
Viso grūdo
kviečių
Viso grūdo
kildymas

Laikmatis

Procesai
Kiti

Minkyti

Kildinti

Kepimas

Iš viso

—

—

—

30 min–
50 min

15–30 min

4

1 val.10 min–
1 val. 30 min

—

2 val. 20 min

—

—

—

30 min–
50 min

15–30 min

4

1 val. 10 min–
1 val. 30 min

—

2 val. 20 min

—

—

—

30 min–
50 min

25–30 min

4

1 val. 5 min–
1 val. 20 min

—

2 val. 20 min

—

—

—

55 min–
1 val. 25 min 15–25 min

4

1 val. 30 min–
2 val.

—

3 val. 15 min

—

—

—

55 min–
1 val. 25 min 15–25 min

4

1 val. 30 min–
2 val.

—

3 val. 15 min

—

—

2 val.

24

Rugiai

—

—

—

45 min–
60 min

25

Prancūziška

—

—

—

40 min–
10–20 min
1 val. 45 min

1 val. 35 min–
2 val. 40 min

—

3 val. 35 min

26

Kaimiška
duona su raugu

—

—

—

0–40 min

1 val. 5 min–
1 val. 35 min

—

2 val. 30 min

27

Raugo
paruošimas

—

—

—

24 val.

—

24 val.

28

Pica

—

—

29

Brijošė

—

—

—

30 min

25–45 min

4

35 min

—

1 val. 50 min

30

Speciali

—

—

—

30 min–
1 val. 5 min

15–30 min

4

1 val. 10 min–
1 val. 55 min

—

2 val. 45 min

31

Speciali
kildymas

—

—

—

30 min–
1 val. 5 min

15–30 min

4

1 val. 10 min–
1 val. 55 min

—

2 val. 45 min

32

Džemas

—

—

—

—

—

—

—

1 val. 30 min–
2 val. 30 min

33

Kompotas

—

—

—

—

—

—

—

1 val.–
1 val. 40 min

—

apie
10 min

45–55 min

—

Lietuvių

Parinktys

(Minkymas) (Kildinimas) (Minkymas) (Kildinimas)
45 min
10–18 min
7–15 min
apie 10 min apie 10 min
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Duonos kepimas

Pasukite į
P. LT29-LT31
duonos
receptams

Įdėkite ingredientus į duonos kubiliuką
Minkymo mentelė
Mielių dozatorius

1

Išimkite duonos kubiliuką ir

nustatykite minkymo mentelę

2

Įdėkite išmatuotus ingredientus
į duonos kubiliuką
Įdėkite sausus produktus,
išskyrus sausas mieles.
(Miltai, cukrus, druska, ir kt.)
• Miltai turi būti sveriami
svarstyklėmis.

Apsukite duonos kubiliuką.
Išimkite duonos kubiliuką.

Supilkite į vandenį ir visus
kitus skysčius.
Tvirtai įstatykite minkymo
mentelę į stovą.

Nuvalykite drėgmę ir miltus
nuo duonos kubiliuko išorės.

Patikrinkite veleną ir
minkymo mentelę viduje
ir pažiūrėkite, ar jie yra
švarūs. (P. LT39)

Įdėkite duonos kubiliuką į duonkepę,
jį šiek tiek pasukdami iš dešinės į
kairę. Nulenkite rankeną.
Uždarykite dangtį.
• Don’t open the lid until bread

• Kepant ruginę duoną, naudokite
nurodytą minkymo mentelę.
• Minkymo mentelė laisvai tinka į vietą,
tačiau ji turi liesti duonos kubiliuko dugną.

3

Įdėkite sausas mieles į mielių
dozatorių

4

Prijunkite duonkepę

Jei mielių dozatorius yra šlapias,
sugerkite drėgmę su audiniu ir t.t.
(Netrinkite mielių dozatoriais, kitaip
mielės neįkris į duonos kubiliuką dėl
statinio krūvio).

Duonos su ingredientais kepimas. (P. LT14)
Išvalykite ir nusausinkite
iš anksto

Atidarykite dozatoriaus
dangtį.
Įdėkite ingredientus.
Uždarykite dangtį
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į 230 V lizdą

Nustatykite programą ir pradėkite

Išimkite duoną
Lietuvių

5

7

Pasirinkite kepimo meniu
(Ekranas rodo, kai pasirenkamas meniu 1).

Dydžio keitimas

Plutos spalvos keitimas

Pasukite į P. LT10 meniu, nustatyti dydžiui ir plutai.

8

Išjunkite maitinimą,
kai duona yra iškepusi
(mašina 8 kartus supypsi ir mirksi
pabaigos juosta „End“).

Nedelsiant išimkite
duoną,

Orkaitės
pirštinė
Duonos
kubiliukas

Kaip paleisti laikmatį
pvz.,
dabar yra 21:00, ir norite, kad duona būti iškepusi 6:30 kitą rytą.
Nustatykite laikmatį į 9:30 (9 valandos 30 minučių nuo dabar).
12

12
9

3
6

Dabartinis laikas

9 valandos
30 minučių
nuo dabar

9

3
6

Laikas, kai duona bus iškepta

• Paspaudus klavišą vieną kartą laikmatis perkeliamas per 10 minučių
(laikykite nuspaudę, jei norite, kad laikas eitų greičiau).
• Gali būti nustatyta iki 9 valandų, naudojant 10 meniu.

6

Paspauskite „Start“

Numatomas laikas, kol pasirinkta programa bus baigta

9

leiskite jai atvėsti, pavyzdžiui, ant grotelių

Atjunkite (laikydami
kištuką) po naudojimo
Jei nepaspausite „Stop“ ir išimsite
duoną iš mašinos, norėdami, kad ji
atvėstų, duonkepė toliau bus šilta ir
sieks sumažinti garo kondensaciją
kepale.
Tačiau tai paspartins plutos
parudavimą, todėl baigus kepimą,
išjunkite mašiną, nedelsdami
išimkite duoną iš įrenginio ir
atvėsinkite.
Jei paliksite duoną atvėsti duonos
kubiliuke, ji bus sukelti kondensaciją.
Todėl atvėsintas ant grotelių kepalas
užtikrina optimalią kokybę.

Pirma paspaudus „Start“, pradedamas 1 meniu.
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Kada dėti papildomų ingredientų

Įrašyta papildomų ingredientų duonos ar tešlos
Pasirinkę meniu su razinomis (3, 4, 7, 16, 20, 21, 23 arba 31), galite įmaišyti mėgstamus ingredientus į tešlą, ir kepti įvairias aromatizuotas
duonos rūšis.
Tiesiog prieš pradėdami
įdėkite papildomus ingredientus į
dozatorių ar duonos kubiliuką

Sausi ingredientai,
netirpios medžiagos

Sultingos / klampios medžiagos,
tirpios medžiagos*

Įdėkite papildomų ingredientų į razinų ir
riešutų dozatorių ir nustatykite mašiną.

Tinkama

Dėkite šiuos ingredientus kartu
su kitais į duonos kubiliuką.

Neteisingai

Neperpildykite razinų ir riešutų dozatoriaus.
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Džiovinti vaisiai

Sukapokite maždaug 5 mm kubeliais.
Cukrumi dengtos medžiagos gali prilipti prie
razinų ir riešutų dozatorius, o ne patenka į
duonos kubiliuką.

Švieži vaisiai, vaisiai, marinuoti alkoholyje
Naudokite tik kiekius, nurodytus recepte,
nes vandens kiekis ingredientuose turės
įtakos jūsų duonai.

Veržlės

Susmulkinkite.
Riešutai gali pakenkti glitimo susidarymui,
todėl venkite dėti pernelyg daug.

Sūris, šokoladas

Sėklos

Naudojant dideles, kietas sėklas gali susibraižyti
dozatorius ir duonos kubiliuko danga.

Žolelės

Naudokite iki 1-2 šaukštus džiovintų žolelių. Dėl šviežių
prieskoninių žolelių, vadovaukitės receptais ir
instrukcijomis.

Kiauliena,
saliamis,
alyvuogės,
džiovinti
pomidorai

Kartais aliejingi ingredientai gali prilipti prie duonos
kubiliuko.
Supjaustykite kumpį ir saliamį 1 cm kubeliais.
Supjaustykite alyvuoges į ¼ dalis.
Rekomenduojama dėti į kaimišką pagerintą duoną.

Laikykitės kiekvieno ingrediento kiekių pagal receptą.

Šie ingredientai negali būti dedami į razinų ir riešutų
dozatorių, nes jie ten prilips ir neapteks į duonos
kubiliuką.
Smulkiai susmulkinkite šokoladą.
Supjaustykite sūrį 1 cm kubeliais.
Rekomenduojama dėti į kaimišką pagerintą duoną.

Brijošė kepimas
400 g
1½
4
2
50 g

2
280 g (kiaušinių ir
vandens mišinys)
šaukštelių sausų mielių
1¼
sviestas, pridėti vėliau (supjaustyti 1-2 cm 70 g
kubeliais ir laikyti šaldytuve)

2, 3 4

1
Paruošimas
(P. LT12)

1

Lietuvių

stiprūs baltos duonos miltai, 550 tipo
šaukšteliai druskos
šaukštai cukraus
šaukštai lieso pieno (sauso)
sviestas (supjaustyti 2 cm kubeliais ir
laikyti šaldytuve
kiaušiniai
vanduo

Supjaustykite sviestą 1-2 cm kubeliais, kuris bus pridėtas vėliau, ir laikykite juos šaldytuve.
Įstatykite minkymo mentelę į duonos kubiliuką.
Įdėkite ingredientus į duonos kubiliuką recepte išvardyta tvarka.
Įstatykite duonos kubiliuką į mašiną ir prijunkite ją į lizdą.

Pasirinkite meniu 13.

[Paprastas būdas kepti brijošė]
Pradžioje įdėkite sviestą su
kitais ingredientais.
Supjaustyti sviestą 2 cm kubeliais ir įdėkite juos į
duonos kubiliuką tuo pačiu metu, kaip ir kitus
ingredientus.

2

Vadovaukitės kairėje esančiais nurodymais.
Tačiau kai aparatas supypsi 3 žingsnyje, ir reikia
įdėti papildomą sviestą, palikite kaip yra.

Įjunkite mašiną

Laikas iki pabaigos yra 3 val. 30 min.
Kai sviestas dedamas pradžioje, duonos skonis,
tekstūra ir kildinimas kiek skiriasi nuo to, kai duona
kepama dedant papildomo sviesto vėliau.
Laikas iki pridedant papildomai sviesto arba ingredientų
Užsidega starto lemputė.

3

Įdėkite papildomą sviestą, kai suskamba
signalas, tada vėl paspauskite „Start“
Įdėkite papildomą kubeliais supjaustytą sviestą, kol mirksi. „

“

Paspaudus
„Start“ mygtuką
Ekranas rodo likusį laiką, kol baigsis programa

4

Jei yra papildomų ingredientų, tokių kaip
razinos, dėkite juos su sviestu.
(Naudokite maks. 150 g ingredientų)
Net ir nepaspaudus „Start“ klavišo, minkymas
bus tęsiamas po 5 min. Minkymas neturi toliau
vykti iš karto, net jei yra nuspaustas „Start“
klavišas įpylus sviesto arba ingredientų.
Negalima dėti sviesto, kai ekranas parodo
likusį laiką. (P. LT43)

Paspauskite „Stop“ ir duoną išimkite,
kai mašina supypsi 8 kartus ir mirksi pabaigos ženklas „End“
Mirksinti pradžios lemputė „Start“ užges.
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Kaimiškos pagerintos duonos kepimas

Norėdami atšaukti /
sustabdyti jau
pradėtą kepimą
(Palaikykite ilgiau
nei 1 sekundę)

2, 3 4

1
Paruošimas
(P. LT12)

Įstatykite minkymo mentelę į duonos kubiliuką.
Įdėkite ingredientus į duonos kubiliuką recepte išvardyta tvarka.
Įstatykite duonos kubiliuką į mašiną ir prijunkite ją į lizdą.

1

Pasirinkite meniu 4.

2

Įjunkite mašiną

Užsidega starto lemputė.
Likęs laikas iki dedant papildomų ingredientų rodomas po parodyto
įdėjimo laiko.

Laikas iki pridedant papildomų ingredientų
*Aukščiau yra aprašytas aukštos temperatūros atvejis.
Žemos temperatūros yra rodomas atveju „28“.
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Pasukite į P. LT29
duonos receptams

Lietuvių

3

Įdėkite papildomų ingredientų, kai
skamba signalas, tada vėl paspauskite
„Start“
Dėkite papildomų ingredientų, kai mirksi „
“.
Net ir neįdėjus papildomų ingredientų ir paspaudus „Start“ klavišą, mašina
minkyti ir kepti pradeda automatiškai po 5 min.
Paspaudus
„Start“ mygtuką
Ekranas rodo likusį laiką, kol baigsis programa
*Aukščiau yra aprašytas aukštos temperatūros atvejis.
Likęs laikas keičiamas, priklausomai nuo kambario temperatūros.
Žema temperatūra: 3:00–3:03
Aukšta temperatūra: 2:40–2:43

4

Ingredientų galima naudoti maks. 100 gramų M,
125 gramų L dydžio arba 150 gramų XL dydžio.
Net ir nepaspaudus „Start“ klavišo, minkymas bus
tęsiamas po 5 min. Minkymas neturi toliau vykti iš
karto, net jei yra nuspaustas „Start“ klavišas įpylus
ingredientų.
Negalima dėti ingredientų, kai ekranas parodo likusį
laiką. (P. LT43)
Įdėkite automatiškai ir rankiniu būdu pagal
ingredientų sąrašą
Pridėti automatiškai: Kiauliena, alyvuogės,
žaliosios pupelės
Pridėti rankiniu būdu: Sūris, šokoladas (šaldytas),
svogūnai (smulkiai supjaustyti)

Paspauskite „Stop“ ir duoną išimkite
kai mašina 8 kartus supypsi ir mirksi pabaigos juosta „End“
Mirksinti pradžios lemputė „Start“ užges.
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Kaimiška duona su raugu /
Kaimiškos duonos su raugu tešla
STAGE 1 Duonos raugo paruošimas

Pasukite į P. LT33
duonos su raugu
receptui
Norėdami atšaukti /
sustabdyti jau
pradėtą kepimą
(Palaikykite ilgiau
nei 1 sekundę)

23

1
Paruošimas

Gerai sumaišykite visus ingredientus Duonos su raugu
puodelyje. (Išimkite minkymo mentelę)
Įdėkite dangtelį ant Duonos su raugu puodelio.
Įdėkite puodelį raugo į duonos kubiliuką.
Įstatykite duonos kubiliuką į mašiną ir prijunkite ją į lizdą.

1

Pasirinkite meniu 27.

2

Įjunkite mašiną

Dangtelis
Išimkite
minkymo
mentelę
Raugo šaukštas
Duonos su
raugu puodelis
Duonos
(Išvalykite ir
kubiliukas
naudokite
tik raugą)
Vienu metu galima nustatyti du raugo puodelius.

Laikmatis neveikia 27 meniu.
Jei pasirenkate neteisingą meniu, duonos su
raugu puodelis gali ištirpti.

Negalima imti raugo puodelio, kol nebus
baigta programa.

Numatomas laikas, kol pasirinkta programa bus baigta
Užsidega starto lemputė.

3

Paspauskite „Stop“ ir iš karto išimkite
raugo puodelį,
kai mašina supypsi 8 kartus ir mirksi pabaigos ženklas „End“
Mirksinti pradžios lemputė „Start“ užges.

Laikykite raugą šaldytuve

Jei paliksite raugą duonkepėje, fermentuojantis jo galia mažėja ir
duona dozė gali nekilti.
Būtina laikyti jį šaldytuve ir sunaudoti per 1 savaitę.
(Jei raugas yra laikomas šaldiklyje arba kambario temperatūroje,
fermentuojant jo galia bus prarasta).

LT18

Nemaišykite tarpusavyje naujo ir seno raugo.
Jei duonos raugas yra pagamintas gerai,
jis kvepia rūgštimi ir kaip alkoholis.
(Kai patalpos temperatūra yra virš 30 ºC,
duonos raugas sugenda).

STAGE 2 Kaimiškos duonos su raugu
kepimas
Lietuvių

Pasukite į P. LT29
duonos receptams
Norėdami atšaukti /
sustabdyti jau
pradėtą kepimą
(Palaikykite ilgiau
nei 1 sekundę)

23

1
Paruošimas
(P. LT12)

Įstatykite minkymo mentelę į duonos kubiliuką.
Išverskite raugą į duonos kubiliuką
Įdėkite ingredientus į duonos kubiliuką tokia tvarka:
stiprus balta duona miltai → druskos → vanduo.
Įstatykite duonos kubiliuką į mašiną ir prijunkite ją į lizdą.
Įdėkite sausas mieles į mielių dozatorių.

1

Pasirinkite meniu 10.

2

Įjunkite mašiną

Kai patalpos temperatūra yra virš 30 ºC,
duona gerai nesigauna.

Numatomas laikas, kol pasirinkta programa bus baigta
Užsidega starto lemputė.

3

Paspauskite „Stop“ ir duoną išimkite
kai mašina 8 kartus supypsi ir mirksi pabaigos juosta „End“
Mirksinti pradžios lemputė „Start“ užges.
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Kaimiška duona su raugu /
Kaimiškos duonos su raugu tešla
STAGE 2 Duonos su raugu tešlos paruošimas

Pasukite į P. LT32
tešlos receptams
Norėdami atšaukti /
sustabdyti jau
pradėtą kepimą
(Palaikykite ilgiau
nei 1 sekundę)

23

1
Paruošimas.
(P. LT12)

Įstatykite minkymo mentelę į duonos kubiliuką.
Išverskite raugą į duonos kubiliuką
Įdėkite ingredientus į duonos kubiliuką tokia tvarka:
stiprus balta duona miltai → druskos → vanduo.
Įstatykite duonos kubiliuką į mašiną ir prijunkite ją į lizdą.
Įdėkite sausas mieles į mielių dozatorių.

1

Pasirinkite meniu 26.

2

Įjunkite mašiną

Laikmatis neveikia su tešlos meniu
(išskyrus 28 meniu).

Numatomas laikas, kol pasirinkta programa bus baigta
Užsidega starto lemputė.

3
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Paspauskite „Stop“ ir išimkite tešlą
kai mašina supypsi 8 kartus ir mirksi pabaigos ženklas „End“
Mirksinti pradžios lemputė „Start“ užges.

Suformuokite gatavą tešlą ir leiskite jai pakilti
antrą kartą pagal receptą, tada kepkite orkaitėje.

Tešlos paruošimas
Pasukite į P. LT32
tešlos receptams

Lietuvių

Norėdami atšaukti /
sustabdyti jau
pradėtą kepimą
(Palaikykite ilgiau
nei 1 sekundę)

23

1
Paruošimas
(P. LT12)

Įdėkite minkymo mentelę į duonos kubiliuką.
Įdėkite ingredientus į duonos kubiliuką recepte išvardyta tvarka.
Įstatykite duonos kubiliuką į mašiną ir prijunkite ją į lizdą.

1

Pasirinkite tešlos meniu

2

Įjunkite mašiną

(Ekranas rodo, kai pasirenkamas meniu 19).

Laikmatis neveikia su tešlos meniu
(išskyrus 28 meniu).
Jei norite, įdėkite papildomų ingredientų,
į tešlą, žr. P. LT14.

Numatomas laikas, kol pasirinkta programa bus baigta
Užsidega starto lemputė.

3

Paspauskite „Stop“ ir išimkite tešlą
kai mašina 8 kartus supypsi ir mirksi pabaigos juosta „End“
Mirksinti pradžios lemputė „Start“ užges.

Suformuokite gatavą tešlą ir leiskite jai pakilti
antrą kartą pagal receptą, tada kepkite orkaitėje.
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Brijošė tešlos paruošimas
Pasukite į P. LT32
tešlos receptams
Norėdami atšaukti /
sustabdyti jau
pradėtą kepimą
(Palaikykite ilgiau
nei 1 sekundę)

2, 3 4

1
Paruošimas
(P. LT12)

1
2

Supjaustykite sviestą 1-2 cm kubeliais, kuris bus pridėtas vėliau, ir laikykite juos šaldytuve.
Įstatykite minkymo mentelę į duonos kubiliuką.
Įdėkite ingredientus į duonos kubiliuką recepte išvardyta tvarka.
Įstatykite duonos kubiliuką į mašiną ir prijunkite ją į lizdą.

Pasirinkite meniu 29.

Laikmatis neveikia su tešlos meniu
(išskyrus 28 meniu).

[Paprastas būdas kepti brijošė]
Pradžioje įdėkite sviestą su
kitais ingredientais.
Supjaustyti sviestą 2 cm kubeliais ir įdėkite juos
į duonos kubiliuką tuo pačiu metu, kaip ir
kitus ingredientus.

Įjunkite mašiną

Vadovaukitės kairėje esančiais nurodymais.
Tačiau kai aparatas supypsi 3 žingsnyje, ir reikia
įdėti papildomą sviestą, palikite kaip yra.

Laikas iki pridedant papildomai sviesto arba ingredientų
Užsidega starto lemputė.

3

Įdėkite papildomą sviestą, kai suskamba
signalas, tada vėl paspauskite „Start“

Jei yra papildomų ingredientų, tokių kaip razinos,
dėkite juos su sviestu.
(Naudokite maks. 150 g ingredientų)

Įdėkite papildomą kubeliais supjaustytą sviestą, kol mirksi. „

Net ir nepaspaudus „Start“ klavišo, minkymas
bus tęsiamas po 5 min. Minkymas neturi toliau
vykti iš karto, net jei yra nuspaustas „Start“
klavišas įpylus sviesto arba ingredientų.

“

Paspaudus
„Start“ mygtuką
Ekranas rodo likusį laiką, kol baigsis programa

4
LT22

Laikas iki pabaigos yra 1 val. 50 min.
*Kai sviestas dedamas pradžioje, duonos skonis,
tekstūra ir kildinimas kiek skiriasi nuo to, kai
duona kepama dedant papildomo sviesto vėliau.

Paspauskite „Stop“ ir išimkite tešlą
kai mašina 8 kartus supypsi ir mirksi pabaigos juosta „End“
Mirksinti pradžios lemputė „Start“ užges.

Negalima dėti sviesto, kai ekranas parodo
likusį laiką. (P. LT43)

Suformuokite gatavą tešlą ir leiskite jai pakilti
antrą kartą pagal receptą, tada kepkite orkaitėje.

Kaimiškos pagerintos duonos tešlos
paruošimas
Pasukite į P. LT32
tešlos receptams

Lietuvių

Norėdami atšaukti /
sustabdyti jau
pradėtą kepimą
(Palaikykite ilgiau
nei 1 sekundę)

2, 3 4

1
Paruošimas
(P. LT12)

Įstatykite minkymo mentelę į duonos kubiliuką.
Įdėkite ingredientus į duonos kubiliuką recepte išvardyta tvarka.
Įstatykite duonos kubiliuką į mašiną ir prijunkite ją į lizdą.

1

Pasirinkite meniu 21.

2

Įjunkite mašiną

Laikmatis neveikia su tešlos meniu
(išskyrus 28 meniu).

Laikas iki pridedant papildomų ingredientų
*Aukščiau yra aprašytas aukštos temperatūros atvejis.
Žemos temperatūros yra rodomas atveju „58“.
Užsidega starto lemputė.

3

Įdėkite papildomų ingredientų, kai
skamba signalas, tada vėl paspauskite
„Start“

dėkite papildomų ingredientų, kai mirksi „ “.
Net ir neįdėjus papildomų ingredientų ir paspaudus „Start“ klavišą, mašina
minkyti ir kepti pradeda automatiškai po 5 min.
Paspaudus
„Start“ mygtuką
Ekranas rodo likusį laiką, kol baigsis programa
*Aukščiau yra aprašytas aukštos temperatūros atvejis.
Likęs laikas keičiamas, priklausomai nuo kambario temperatūros.
Žema temperatūra: 1:20–1:22
Aukšta temperatūra: 1:10–1:12

4

Paspauskite „Stop“ ir išimkite tešlą
kai mašina 8 kartus supypsi ir mirksi pabaigos juosta „End“
Mirksinti pradžios lemputė „Start“ užges.

Ingredientų galima naudoti maks. 100 gramų M,
125 gramų L dydžio arba 150 gramų XL dydžio.
Net ir nepaspaudus „Start“ klavišo, minkymas bus
tęsiamas po 5 min. Minkymas neturi toliau vykti iš
karto, net jei yra nuspaustas „Start“ klavišas įpylus
ingredientų.
Negalima dėti ingredientų, kai ekranas parodo
likusį laiką. (P. LT43)
Žr. P. LT17 norėdami automatiškai ir rankiniu
būdu pridėti ingredientų pagal sąrašą.

Suformuokite gatavą tešlą ir leiskite jai pakilti antrą
kartą pagal receptą, tada kepkite orkaitėje.
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Kaimiškų prėskų papločių kepimas
Pasukite į P. LT31
duonos receptams
Norėdami atšaukti /
sustabdyti jau
pradėtą kepimą
(Palaikykite ilgiau
nei 1 sekundę)

2, 4, 6 7

1
Paruošimas.
(P. LT12)

1
2

Įstatykite minkymo mentelę į duonos kubiliuką.
Įdėkite ingredientus į duonos kubiliuką tokia tvarka:
kiaušinių ir pieno → jogurto mišinys → kiti ingredientai.
Įstatykite duonos kubiliuką į mašiną ir prijunkite ją į lizdą.

Pasirinkite meniu 17.

Kaimiškas prėskas paplotis skiriasi nuo kepalo,
naudojant sausas mieles.
Laikmatis neveikia 17 meniu.
(Laikmatis nustato tik kepimo laiko trukmę).
Galite maišyti savo mėgstamus ingredientus
(riešutai, razinos, šokolado gabaliukai ir t.t.)
ir dėti juos į duonos kubiliuką tuo pačiu metu,
kaip ir kitus ingredientus.
(Naudokite maks. 150 g ingredientų).

Įjunkite mašiną

Praėjus 3 min.

3

Atidarykite dangtelį ir išgremžkite
miltus per 3 minutes, kai mašina
pypteli
Duonos kubiliukas

4

Gumos
mentelė

Vėl paspauskite įjungimo mygtuką „Start“

Nespauskite „Stop“.
Praėjus 1 min.
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Naudokite gumos mentelę, kad nesugadintumėte
duonos kubiliuko su nelipnia danga.
Nenaudokite metalinės mentelės.
Po 3 minučių 3 etapo metu supypsi garsas ir
minkymas prasideda automatiškai.

6

Vėl paspauskite įjungimo mygtuką „Start“

Po 3 minučių 5 etape supypsi garsas ir
keipimas prasideda automatiškai.
(Kaimiško prėsko paplotėlio paviršius
yra netolygus, nes nesuformavote
formuoti tešlos paviršiaus).

Lietuvių

5

Atidarykite dangtelį ir išgremžkite
tešlą, suformuoti tešlos paviršių
per 3 minutes, kai mašina pypteli

Numatomas laikas, kol pasirinkta programa bus baigta
Ekranas rodo likusį laiką, kol baigsis programa
Likęs laikas: 1:11–1:05
Nespauskite „Stop“.
Užsidega starto lemputė.

7

Paspauskite „Stop“ kai mašina pypsi ir mirksi pabaigos juosta „End“,

patikrinkite, ar kepimas yra baigtas, ir
išimkite duoną iš duonos kubiliuko
Mirksinti pradžios lemputė „Start“ užges.

Jei kepimas nesibaigė

Atlikite veiksmus

–

(Papildomas kepimo laikas gali būti padidintas iki dviejų kartų.
Kiekvieną kartą, padidinti galima iki 20 minučių. Laikmatis vėl veiks nuo
1 minutės, kai prietaisas yra karštas. Didinkite laiką spausdami laikmačio
klavišą, kaip reikalaujama).

Jei gerai suplaksite ir išimsite kaimišką prėską
paplotį iš duonos kubiliuko, kaimiškas prėskas
paplotėlis praras formą.

Būkite atsargūs.
Karšta!
Norėdami patikrinti, ar kepimas baigtas, įsmeikite
iešmelį į kaimišką prėską paplotį jo centre – jei
kepimas baigtas, prie iešmelio nebelimpa mišinys.

Pasirinkite meniu 17.

Kepimo laiko nustatymas

Gali būti nustatytas iki 1-20 minučių.

Įjunkite mašiną
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Pyrago kepimas
Pasukite į P. LT33
pyrago receptui
Norėdami atšaukti /
sustabdyti jau
pradėtą kepimą
(Palaikykite ilgiau
nei 1 sekundę)

1

3 4

2

Paruošimas

Paruoškite ingredientus pagal receptą.
Išklokite duonos kubiliuką sviestiniu popieriumi ir
supilkite išmaišytus ingredientus.
Įstatykite duonos kubiliuką į mašiną ir prijunkite ją į lizdą.

1

Pasirinkite meniu 18.

2

Kepimo laiko nustatymas

3

Įjunkite mašiną

• Išimkite minkymo mentelę

• Išklokite sviestiniu popieriumi. (Pyragas ir arbatinė
duona sudegs, jei tiesiogiai liesis su duonos kubiliuku).

Laikmatis neveikia 18 meniu.
(Laikmatis nustato tik kepimo laiko trukmę).

Numatomas laikas, kol pasirinkta programa bus baigta
Užsidega starto lemputė.

4

Paspauskite „Stop“ kai mašina pypsi ir mirksi pabaigos juosta „End“,

patikrinkite, ar kepimas yra baigtas, ir
išimkite duoną iš duonos kubiliuko
Mirksinti pradžios lemputė „Start“ užges.

IJei kepimas gerai nesibaigė
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Pakartokite 1-3 žingsnius

(Papildomas kepimo laikas gali būti padidintas iki dviejų kartų.
Kiekvieną kartą, padidinti galima iki 50 minučių.
Laikmatis vėl veiks nuo 1 minutės, kai prietaisas yra karštas.
Didinkite laiką spausdami laikmačio klavišą, kaip reikalaujama).

Būkite atsargūs.
Karšta!
Norėdami patikrinti, ar kepimas baigtas,
įsmeikite iešmelį į pyrago ar arbatinės
duonos tešlą jos centre – jei kepimas
baigtas, prie iešmelio nebelimpa mišinys.

Uogienės darymas
Pasukite į P. LT37
uogienės receptams

Lietuvių

Norėdami atšaukti /
sustabdyti jau
pradėtą kepimą
(Palaikykite ilgiau
nei 1 sekundę)

1

3 4

2

Paruošimas

Paruoškite ingredientus pagal receptą.
Įdėkite minkymo mentelę į duonos kubiliuką.
Įdėkite ingredientus į duonos kubiliuką tokia tvarka:
pusė vaisių → pusė cukraus → likusieji vaisiai → likęs cukrus.
Įstatykite duonos kubiliuką į mašiną ir prijunkite ją į lizdą.

1

Pasirinkite meniu 32.

2

Nustatykite kepimo laiką

3

Įjunkite mašiną

Numatomas laikas, kol pasirinkta programa bus baigta
Užsidega starto lemputė.

4

Paspauskite „Stop“ ir įstrigusią tešlą
išimkite kai mašina 8 kartus supypsi ir mirksi pabaigos juosta „End“
Mirksinti pradžios lemputė „Start“ užges.

Jei kepimas gerai nesibaigė

Pakartokite 1-3 žingsnius

(Papildomas kepimo laikas gali būti padidintas iki dviejų kartų.
Kiekvieną kartą, padidinti galima iki 10-40 minučių.
Laikmatis vėl veiks nuo 1 minutės, kai prietaisas yra karštas.
Didinkite laiką spausdami laikmačio klavišą, kaip reikalaujama).

Laikmatis neveikia 32 meniu.
(Laikmatis nustato tik kepimo laiko trukmę).
Būtina turėti pakankamą kiekį cukraus,
rūgšties ir pektino norint gauti tvirtą uogienę.
Vaisiai su daug pektino lengvai nusistovi.
Vaisiai su mažiau pektino nenustovi gerai.
Naudokite šviežiai subrendusius vaisius.
pernokę ar prinokę vaisiai gerai nenustovi.
Šios knygos receptai tinka minkštai uogienei.
Taip yra todėl, kad juose yra mažiau cukraus.
Laikykitės kiekvieno ingrediento kiekių
pagal receptą.
Negalima padidinti ar sumažinti vaisių
kiekio.
Jei gali verdant išbėgti arba apsvilti.
Jei gali verdant išbėgti arba apsvilti.
Kai reikia sumažinti cukraus kiekį,
uogienė gerai nenusistovi.
Kai vaisių rūgštingumas yra didelis,
galite sumažinti citrinų sulčių kiekį,
bet jei sumažinsite per daug,
uogienė gerai nenusistovės.
Kai gaminimo laikas yra trumpas, vaisių
gabaliukai gali likti iš dalies nesuvirę ir
uogienė gali būti vandeninga.
Uogienė ir toliau nusistovi vėsdama.
Elkitės atsargiai, neperkepkite.

Kuo greičiau įdėkite gatavą uogienę į indą.
Nenusideginkite išimdami uogienę.
Uogienė gali sudegti, jei ji bus palikta
duonos kubiliuke.
Laikykite uogienę vėsioje, tamsioje vietoje.
Dėl mažesnio cukraus kiekio galiojimo
laikas yra ne toks ilgas, kaip parduotuvėje
pirktų rūšių. atidarius, sušaldykite ir
suvartokite netrukus po atidarymo.
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Kompoto darymas
Pasukite į P. LT38
kompoto receptams
Norėdami atšaukti /
sustabdyti jau
pradėtą kepimą
(Palaikykite ilgiau
nei 1 sekundę)

1
Paruošimas

1

3 4

2

Paruoškite ingredientus pagal receptą. (Išimkite minkymo mentelę).
Įdėkite ingredientus į duonos kubiliuką tokia tvarka:
vaisiai → cukrus → skystis.
Įstatykite duonos kubiliuką į mašiną ir prijunkite ją į lizdą.

Pasirinkite meniu 33.

Laikmatis neveikia 33 meniu.
(Laikmatis nustato tik kepimo
laiko trukmę).

2

Nustatykite kepimo laiką

3

Įjunkite mašiną

Numatomas laikas, kol pasirinkta programa bus baigta
Užsidega starto lemputė.

4

Paspauskite „Stop“ ir išimkite kompotą
kai mašina 8 kartus supypsi ir mirksi pabaigos juosta „End“
Mirksinti pradžios lemputė „Start“ užges.

Jei kepimas gerai nesibaigė

Pakartokite 1-3 žingsnius

(Papildomas kepimo laikas gali būti padidintas iki dviejų kartų.
Kiekvieną kartą, padidinti galima iki 10-40 minučių.
Laikmatis vėl veiks nuo 1 minutės, kai prietaisas yra karštas.
Didinkite laiką spausdami laikmačio klavišą, kaip reikalaujama).

LT28

Laikykitės kiekvieno ingrediento
kiekių pagal receptą.
Negalima padidinti ar sumažinti
vaisių kiekio. Kompotas gali
pervirti arba apsvilti.

Duonos receptai
BALTA DUONA

NEMALTŲ KVIEČIŲ DUONA

Pasirinkite meniu 1 arba 2.

Pasirinkite meniu 5 arba 6.
g

g

g

g

g

g

stiprūs nemaltų kviečių duonos miltai
šaukšteliai druskos
šaukštai cukraus
sviestas
vanduo
šaukšteliai sausų mielių (šaukšteliai
greito virimo BAKE RAPID variantui)

g

g

g

g

g

RAZINŲ DUONA

VISO GRŪDO KVIEČIŲ RAZINŲ DUONA

Pasirinkite meniu 3.

Pasirinkite meniu 7.

stiprūs baltos duonos miltai, 550 tipo
šaukšteliai druskos
šaukštai cukraus
sviestas
vanduo
šaukštelių sausų mielių
papildymas (įdėkite į razinų ir riešutų
dozatorių): razinos

g

g

g

g

g

g

g

g

g

stiprūs nemaltų kviečių duonos miltai
šaukšteliai druskos
šaukštai cukraus
sviestas
vanduo
šaukštelių sausų mielių
papildymas (įdėkite į razinų ir riešutų
dozatorių): razinos

KAIMIŠKA PAGERINTA (šoninė ir sūris)

PRANCŪZIŠKAS BATONAS

Pasirinkite meniu 4.

Pasirinkite meniu 9.

stiprūs baltos duonos miltai, 550 tipo
šaukšteliai druskos
šaukštai cukraus
sviestas
vanduo
šaukštelių sausų mielių
papildymas (įdėkite į razinų ir riešutų
dozatorių): kepta šoninė
papildomas sūris (supjaustytas 1 cm kubeliais)

g

g

g

g

g

g

g
g

g
g

g
g

stiprūs baltos duonos miltai, 550 tipo
šaukštelis druskos
sviestas
vanduo
šaukštelis sausų mielių

g

g

g

g

g

g

Lietuvių

stiprūs baltos duonos miltai, 550 tipo
šaukšteliai druskos
šaukštai cukraus
sviestas
vanduo
šaukšteliai sausų mielių (šaukšteliai
greito virimo BAKE RAPID variantui)

g

g

g

g

g
g

KAIMIŠKA DUONA SU RAUGU
1 etapas Raugo paruošimas

Meniu 27: Pasukite į P. LT18 ir P. LT33 duonos su raugu receptui.

2 etapas: Meniu 10

KAIMIŠKA PAGERINTA (Alyvuogių mišinys)
Pasirinkite meniu 4.
stiprūs baltos duonos miltai, 550 tipo
šaukšteliai druskos
šaukštai cukraus
sviestas
vanduo
šaukštelių sausų mielių
papildymas (įdėkite į razinų ir riešutų
dozatorių): sumaišykite alyvuoges

g

g

g

g

g

g

ITALIŠKA DUONELĖ

g

g

Pasirinkite meniu 11.
g

KAIMIŠKA PAGERINTA (Džiovinti pomidorai, sūris, pomidorų sultys)
Pasirinkite meniu 4.
stiprūs baltos duonos miltai, 550 tipo
šaukšteliai druskos
šaukštai cukraus
sviestas
vanduo
pomidorų sultys
šaukštelių sausų mielių
papildymas (įdėkite į razinų ir riešutų
dozatorių): džiovinti pomidorai
papildomas sūris (supjaustytas 1 cm kubeliais)

g

stiprūs baltos duonos miltai, 550 tipo
šaukštelis druskos
vanduo
šaukštelis sausų mielių

g

stiprūs baltos duonos miltai, 550 tipo
šaukšteliai druskos
šaukštai alyvuogių aliejaus
vanduo
šaukštelis sausų mielių

SUMUŠTINIŲ DUONA
g

g

g

g

g

g

g
g

g
g

g

Pasirinkite meniu 12.
stiprūs baltos duonos miltai, 550 tipo
šaukštai cukraus
sviestas
vanduo
šaukštelis sausų mielių

g
g

g
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Duonos receptai
PANNETTONE

RUGIŲ IR SPELTA DUONA (nenaudojamas delsos laikmatis)

Pasirinkite meniu 13.

Pasirinkite meniu 15.
g

stiprūs baltos duonos miltai, 550 tipo
šaukštai cukraus
šaukštelis druskos
sviestas (supjaustyti 2cm kubeliais ir
laikyti šaldytuve)
kiaušinis (plaktas); vidutinis
pienas
šaukštelių sausų mielių
papildomas sviestas (supjaustyti 1-2cm
kubeliais ir laikyti šaldytuve)
apelsinų žievelė; smulkiai pjaustyta *
rudos saltana razinos*
džiovinti juodieji serbentai*
*: papildomai pridėta sviesto

g

spelta balti miltai
ruginiai miltai
šaukšteliai cukraus
šaukšteliai druskos
sviestas
paprastas jogurtas
vanduo
šaukštelių sausų mielių

g
g
g

GRIKIAI IR SPELTA

g
g

g
g

g

g
g

g

g
g

g

g

g

g

g

g
g

g
g

g

g

Pasirinkite meniu 15.
spelta balti miltai
grikių miltai
šaukšteliai medaus
šaukšteliai druskos
šaukštai sezamo sėklų
šaukštai sėmenų
šaukštai aguonų sėklų
šaukštai aliejaus
vanduo
šaukštelių sausų mielių

PAGRINDINĖ BRIJOŠĖ
Pasirinkite meniu 13.
g

stiprūs baltos duonos miltai, 550 tipo
šaukštai cukraus
šaukštai sauso pieno
šaukštelis druskos
sviestas (supjaustyti 2cm kubeliais ir
laikyti šaldytuve)
kiaušinis (plaktas); vidutinis
vanduo
šaukštelių sausų mielių
papildomas sviestas (supjaustyti 1-2cm
kubeliais ir laikyti šaldytuve)

g
g

CITRINŲ IR AGUONŲ SPELTA

g

Pasirinkite meniu 15.
spelta balti miltai
šaukšteliai cukraus
šaukšteliai druskos
sviestas
tarkuota citrinos žievelė
citrinos sultys
šaukštai aguonų sėklų
vanduo
šaukštelių sausų mielių

DUONA BE GLITIMO
Pasirinkite meniu 14.
vanduo
šaukštai aliejaus
duonos be glitimo mišinys
šaukštelių sausų mielių

g

g

SPELTA BALTA DUONA

g

g

g

g

Pasirinkite meniu 15.
spelta balti miltai
šaukšteliai cukraus
šaukšteliai druskos
sviestas
vanduo
šaukštelių sausų mielių

g

g

g

g

g

Pasirinkite meniu 16.

g

VISO GRŪDO SPELTA DUONA
Pasirinkite meniu 15.
spelta miltai rupiems
spelta balti miltai
šaukšteliai cukraus
šaukšteliai druskos
šaukštai aliejaus
vanduo
šaukštelių sausų mielių
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g
g

g
g

RYŽIŲ IR SPELTA DUONA SU PUŠŲ RIEŠUTAIS IR
KEPTAIS SVOGŪNAIS

g
g

spelta balti miltai
rudieji ryžių miltai
šaukšteliai cukraus
šaukšteliai druskos
sviestas
vanduo
šaukštelių sausų mielių
papildymas (įdėkite į razinų ir riešutų
dozatorių): pušų riešutai
šaukštai keptų svogūnų

g

g
g

g

g

g

g
g

g

g

g

g

VAISINĖ SPELTA
Pasirinkite meniu 16.
g

g

g

g

g

g

g

g

Lietuvių

spelta balti miltai
šaukšteliai cukraus
šaukšteliai druskos
sviestas
šaukštelių mišrių prieskonių
vanduo
šaukštelių sausų mielių
papildymas (įdėkite į razinų ir riešutų
dozatorių): mišrūs džiovinti vaisiai

g

KAIMIŠKAS PRĖSKAS PAPLOTIS
Pasirinkite meniu 17.
stiprūs baltos duonos miltai, 550 tipo
sviestas (supjaustyti 1 cm kubeliais)
kiaušiniai
pienas
jogurtas
šaukštelis druskos
cukrus
cheminis puriklis

g
g
g
(kiaušinių ir pieno mišinys)
g
g
g
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Tešlos receptai
PAGRINDINĖ TEŠLA

KAIMIŠKOS DUONOS SU RAUGU TEŠLA (STANDARTINĖ)

Pasirinkite meniu 19.
stiprūs baltos duonos miltai, 550 tipo
šaukšteliai druskos
šaukštai cukraus
sviestas
vanduo
šaukštelis sausų mielių

1 etapas Raugo paruošimas
g

1 etapas Raugo paruošimas
g

g

g

KAIMIŠKA PAGERINTA TEŠLA
Pasirinkite meniu 21.
g

g

g

g

VISO GRŪDO KVIEČIŲ IR RAZINŲ TEŠLA
Pasirinkite meniu 23.
g

Pasirinkite meniu 25.

LT32

g
g

PICOS TEŠLA
Pasirinkite meniu 28.
stiprūs baltos duonos miltai, 550 tipo
šaukšteliai druskos
šaukštai augalinio aliejaus
vanduo
šaukštelis sausų mielių

g

g
stiprūs baltos duonos miltai, 550 tipo
šaukštai cukraus
šaukštelis druskos
sviestas (supjaustyti 2cm kubeliais ir
g
laikyti šaldytuve)
g
kiaušinis (plaktas); vidutinis
pienas
šaukštas romo (tamsus)
šaukštelių sausų mielių
papildomas sviestas (supjaustyti 1-2cm
g
kubeliais ir laikyti šaldytuve)
šokoladiniai traškučiai*
g
* išėmus tešlą, pabarstykite šokolado ir užlenkite apatinį
trečdalį į viršų ir iš viršaus trečdalį žemyn.
Tada sulenkite pusiau.

; 8 bandelių
Pasirinkite meniu 30.
g

g
g

stiprūs baltos duonos miltai, 550 tipo
ruginiai miltai
šaukštelis druskos
vanduo
šaukštelis sausų mielių

SPELTA BANDELĖ

g

PRANCŪZIŠKA TEŠLA
stiprūs baltos duonos miltai, 550 tipo
šaukštelis druskos
sviestas
vanduo
šaukštelis sausų mielių

2 etapas: Meniu 26

; 12 bandelių
Pasirinkite meniu 29.

Pasirinkite meniu 22.

stiprūs nemaltų kviečių duonos miltai
šaukšteliai druskos
šaukštai cukraus
sviestas
vanduo
šaukštelių sausų mielių
papildymas (įdėkite į razinų ir riešutų
dozatorių): razinos

Meniu 27: Pasukite į P. LT18 ir P. LT33 duonos su raugu receptui.

BRIJOŠĖ TEŠLA (SOKOLADINĖ BRIJOŠĖ BANDELĖ)

g
g

VISO GRŪDO KVIEČIŲ TEŠLA
stiprūs nemaltų kviečių duonos miltai
šaukšteliai druskos
šaukštai cukraus
sviestas
vanduo
šaukštelių sausų mielių

g

KAIMIŠKOS DUONOS SU RAUGU TEŠLA (RUGIŲ)

Pasirinkite meniu 20.

stiprūs baltos duonos miltai, 550 tipo
šaukšteliai druskos
šaukštai cukraus
sviestas
vanduo
šaukštelis sausų mielių
papildymas (įdėkite į razinų ir riešutų
dozatorių): kepta šoninė
papildomas sūris (supjaustytas 1 cm kubeliais)

2 etapas: Meniu 26
stiprūs baltos duonos miltai, 550 tipo
šaukštelis druskos
vanduo
šaukštelis sausų mielių

g

PAGRINDINĖ RAZINŲ TEŠLA
stiprūs baltos duonos miltai, 550 tipo
šaukšteliai druskos
šaukštai cukraus
sviestas
vanduo
šaukštelis sausų mielių
papildymas (įdėkite į razinų ir riešutų
dozatorių): razinos

Meniu 27: Pasukite į P. LT18 ir P. LT33 duonos su raugu receptui.

spelta balti miltai
šaukšteliai cukraus
šaukšteliai druskos
sviestas
vanduo
šaukštelių sausų mielių

g

g

Duonos su raugu
receptas

Pyrago receptas
VYŠNIŲ IR MARCIPANŲ PYRAGAS
Pasirinkite meniu 18.

Pasirinkite meniu 27.
Duonos su raugu puodelio dydis
ruginiai miltai, tipas 1150
šaukštelis druskos
jogurtas
vanduo (20°C)
sausos mielės
(naudokite duonos su raugu šaukštą)

g
g

g
g
g
g
g

Lietuvių

auksinė cukraus pudra
sviestas
kiaušiniai
miltai su kepimo milteliais
vyšnios glazūroje, kapotos
marcipanas, tarkuotas
pienas
kepinti migdolai, dribsniai

RAUGO PARUOŠIMAS

g

g
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Receptai be glitimo
Glitimo duonos kepimas labai skiriasi nuo įprastu būdu gamintos duonos.
Tai labai svarbu, jei darysite duoną be glitimo dėl sveikatos priežasčių, tad pasitarkite su gydytoju ir laikykitės žemiau pateiktų nurodymų.
• Ši programa buvo sukurta tam tikriems glitimo mišiniams, todėl naudodami savo mišinį negalite gauti tokių gerų rezultatų.
• Kai pasirinkta „be glitimo“, kiekvieną receptą reikia atidžiai paruošti. (Priešingu atveju, duona gali gerai nesigauti).
Yra dviejų tipų glitimo kepimo mišinių; mišiniai su mažu glitimo kiekiu ir mišiniai, kuriuose nėra kviečių ir nėra glitimo.
Jei turite pasirinkti vieną iš jų naudojant šią kepimo programą, kreipkitės į savo gydytoją iš anksto.
• Kepimo rezultatai ir kepalo išvaizda gali skirtis, priklausomai nuo mišinio tipo.
Kartais kepalas gali turėti ant šono likusių miltų.
Mišiniai be kviečių gali duoti skirtingus rezultatus.
• Palaukite kepalą atvėsti prieš jį pjaustydami, norėdami geresnių rezultatų.
• Duona turėtų būti laikoma vėsioje sausoje vietoje ir suvartojama per 2 dienas.
Jei per tą laiką negalėsite suvartoti viso kepalo, sudėkite į šaldymo maišelius, patogiomis porcijomis, ir užšaldykite.
Įspėjimas tiems vartotojams, kurie naudoja šią programą dėl sveikatos priežasčių:
Naudodami programą be glitimo, pasikonsultuokite su gydytoju arba „Caeliac“ asociacija ir naudokite tik ingredientus,
kurie tinka jūsų sveikatai.
„Panasonic“ neatsako už pasekmes, kylančias naudojant komponentus be profesionalų konsultacijos.
Labai svarbu, kad būtų išvengta kryžminio miltų, kurių sudėtyje yra glitimo, užteršimo jei duona yra kepama dėl mitybos priežasčių.
Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas duonos kubiliuko ir minkymo mentelės, taip pat bet kokių indų, kurie yra naudojami, valymui.
Klientams Belgijoje
Žemiau pateikti receptai be glitimo buvo sukurti naudojant pramoniniu būdu pagamintus duonos be glitimo mišinius AVEVE.
Jų galite rasti vaistinėse, sveiko maisto parduotuvėse ir kartais stambiuose prekybos centruose.
Jei reikia daugiau informacijos apie AVEVE produktus, prašome skambinti 0800/0229210.

DUONA BE GLITIMO

GLITIMO DUONA SU KIAUŠINIU

Pasirinkite meniu 14.
vanduo
šaukštai aliejaus
miltai be glitimo
šaukšteliai mielių
PASTABA
Jūs negalite pasirinkti šiai programai dydį.

LT34

Pasirinkite meniu 14.
320 mL
1
500 g
2

vanduo
pienas
kiaušiniai
šaukštai aliejaus
miltai be glitimo
šaukšteliai mielių

100 mL
180 mL
2
1
500 g
2

AVEVE receptai

* Šie receptai yra skirti klientams Belgijoje.
Dėl papildomos informacijos kreipkitės AVEVE tel. 0800/0229210.

[1 pagrindinis]
[2 pagrindinis greitas]

[10 Kaimiška duona su raugu]

BALTA DUONA

2 etapas: Meniu 10

1 etapas Raugo paruošimas

Meniu 27: Pasukite į P. LT18 ir P. LT36 duonos su raugu receptui.

šaukšteliai cukraus
AVEVE „Surfina“ miltai
vanduo
šaukštai sviesto
šaukšteliai druskos
šaukšteliai sausų mielių (šaukšteliai
greito virimo BAKE RAPID variantui)

g

g

g

[11 Itališka]
ITALIŠKA DUONELĖ

PASTABA
Tokiu atveju duona nepakils ir bus ne tokia minkšta.

Pasirinkite meniu 11.

ŠONINE IR SŪRIS

PASTABA
Su šia programa negalite pasirinkti dydžio arba plutos.
Šis receptas – tai labai lengva duona, kuri gerai pakyla
ir kurios negalima laikyti ilgai.

Pasirinkite meniu 4.
g

g

g

[12 Sumuštinių]
PAGRINDINĖ SUMUŠTINIŲ
Pasirinkite meniu 12.

g
g

g
g

šaukštelis cukraus
AVEVE „Surfina“ miltai
vanduo
šaukštas sviesto
šaukštelis druskos
šaukštelis sausų mielių

g
g

[5 Viso grūdo kviečių]
[6 Viso grūdo kviečių greita]

g

PASTABA
Su šia programa negalite pasirinkti dydžio arba plutos.
Šis receptas – tai minkšta (gana drėgna) duona su rudos
spalvos pluta, idealiai tinkanti sumuštiniams.

NEMALTŲ KVIEČIŲ DUONA

[17 Kaimiškas prėskas paplotis]

Pasirinkite meniu 5 arba 6.
AVEVE gerai visa kvietinių miltų
AVEVE „Frans krokant“ miltai
šaukšteliai cukraus
šaukštai sviesto
šaukšteliai druskos
vanduo
šaukšteliai sausų mielių (šaukšteliai
greito virimo BAKE RAPID variantui)

g

AVEVE „Frans krokant“ miltai
vanduo
šaukšteliai druskos
šaukštai alyvuogių aliejaus
šaukštelis sausų mielių

[4 Kaimiška pagerinta]

šaukšteliai cukraus
AVEVE „Surfina“ miltai
vanduo
šaukštai sviesto
šaukšteliai druskos
šaukšteliai sausų mielių (šaukšteliai
greito virimo BAKE RAPID variantui)
papildymas (įdėkite į razinų ir riešutų
dozatorių): kepta šoninė
papildomas sūris (supjaustytas 1 cm kubeliais)

g

AVEVE „Surfina“ miltai
šaukšteliai druskos
vanduo
šaukštelis sausų mielių

Lietuvių

Pasirinkite meniu 1 arba 2.

g
g

g
g

g
g

PASTABA
Tokiu atveju duona nepakils ir bus ne tokia minkšta. Ši programa labiau tinka pusiau
maltų kviečių duonai.
Visada į receptą pridedama baltųjų miltų, kaip aprašyta pirmiau. Jei nenorite to daryti,
galite pakeisti baltus miltus viso grūdo kvietiniais miltais, bet duona bus mažesnė ir
tankesnė. Jei norite įdėti daugiau baltųjų miltų, naudokite šiek tiek mažiau vandens
(nemaltų kviečių miltai sugeria daugiau vandens nei baltųjų miltų).

Pasirinkite meniu 17.
AVEVE „Surfina“ miltai
sviestas (supjaustyti 1 cm kubeliais)
kiaušiniai
pienas
jogurtas
šaukštelis druskos
cukrus
cheminis puriklis

g
g
2
g (kiaušinių ir pieno mišinys)
g
g
g

[9 prancūzų]
PRANCŪZIŠKOS BANDELĖS
Pasirinkite meniu 9.
AVEVE „Frans krokant“ miltai
vanduo
šaukštelis druskos
šaukštas sviesto
šaukštelis sausų mielių

g

PASTABA
Su šia programa negalite pasirinkti dydžio arba plutos.
Šis receptas – tai labai lengva duona, kuri gerai pakyla
ir kurios negalima laikyti ilgai.
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AVEVE receptai

* Šie receptai yra skirti klientams Belgijoje.
Dėl papildomos informacijos kreipkitės AVEVE tel. 0800/0229210.

[18 Tik kepimas]

[26 Kaimiška duona su raugu]

Pasirinkite meniu 18. Parodytas kepimo laikas yra 30 minučių.
Toliau spaudžiant laikmatį, galima padidinti kepimo laiką
(1 minutės intervalais) iki 1 valandos ir 30 minučių.

1 etapas Raugo paruošimas

Pasirinkite meniu 18.
Select menu ‘18’
kiaušiniai
šaukštai pieno
minkštas sviestas
“ANCO CAKE MIX” pakuotė

Meniu 27: Pasukite į P. LT18 ir P. LT36 duonos su raugu receptui.

2 etapas: Meniu 26
g

AVEVE „Surfina“ miltai
šaukštelis druskos
vanduo
šaukštelis sausų mielių

g

Metodas
Pasirinkite 18 meniu ir įveskite 1 valandą ir 10 minučių laikmatis.
Po pyptelėjimo išimkite duonos kubiliuką iš duonkepės ir leiskite atvėsti.
Kai duonos kubiliukas atvės, išimkite pyragą ir leiskite jam atvėsti ant grotelių.

[19 pagrindinis]

[27 Raugo paruošimas]
Pasirinkite meniu 27.
AVEVE ruginiai miltai
šaukštelis druskos
jogurtas
vanduo (20 ºC)
sausos mielės (naudokite duonos su
raugu šaukštą)

g
g
g

PLOKŠTAINIO TEŠLA (tešla 2 plokštainiams)
Pasirinkite meniu 19.
cukrus
tešlos miltai
pienas
kiaušiniai
sviestas
šaukšteliai druskos
šaukštelių sausų mielių

g
g

g

[21 Kaimiška pagerinta]
ŠONINE IR SŪRIS
Pasirinkite meniu 21.
šaukšteliai cukraus
AVEVE „Surfina“ miltai
vanduo
šaukštai sviesto
šaukšteliai druskos
šaukšteliai sausų mielių (šaukšteliai greito
virimo BAKE RAPID variantui)
papildymas (įdėkite į razinų ir riešutų
dozatorių): kepta šoninė
papildomas sūris (supjaustytas 1 cm kubeliais)

g

g
g

[22 Viso grūdo kviečių]
VISO GRŪDO KVIEČIŲ TEŠLA
Pasirinkite meniu 22.
šaukštas cukraus
AVEVE „Frans krokant“ miltai
AVEVE „Boerebruin“ miltai
vanduo
šaukšteliai druskos
šaukštelių sausų mielių

g
g

Metodas
Padalinkite tešlą į apie 50 g dydžio kamuoliukus. Tada galima tešlą kildinti
po lininiu audiniu. Kepkite 15-20 minučių 220 ºC įkaitintoje orkaitėje.
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[28 Pica]
PICOS TEŠLA
Pasirinkite meniu 28.
AVEVE „Frans krokant“ miltai
vanduo
šaukštelis druskos
šaukštai sviesto
šaukštelių sausų mielių

g

Metodas
Iškočiokite picos tešlą ir įdėkite į picos formą. Pradurkite tešlą šakute.
Sutepkite pomidorų padažu ir uždėkite norimų ingredientų.
Kepkite 20-25 minučių 220 ºC įkaitintoje orkaitėje.

Uogienės receptai
[32 Uogienė]
BRAŠKIŲ UOGIENĖ

SLYVŲ UOGIENĖ

braškės, smulkiai pjaustytos
cukrus
pektino milteliai

1
2
3

Pasirinkite meniu 32.
600 g
400 g
13 g

Įdėkite pusė vaisių į duonos kubiliuką, tada pridėkite pusę
cukraus. Įdėkite likusius vaisius ir cukrų.
Pabarstykite pektino ant ingredientų duonos kubiliuke.
Pasirinkite 32 meniu ir įveskite 1 valandą ir 40 minučių
laikmatis.

MĖLYNIŲ UOGIENĖ

1
2

Pasirinkite 32 meniu ir įveskite 1 valandą ir 50
minučių laikmatis.

OBUOLIŲ IR MĖLYNIŲ UOGIENĖ
Pasirinkite meniu 32.

1
2
3

300 g
400 g
300 g
6g

Įdėkite pusė vaisių į duonos kubiliuką, tada pridėkite
pusę cukraus. Įdėkite likusius vaisius ir cukrų.
Pabarstykite pektino ant ingredientų duonos kubiliuke.
Pasirinkite 32 meniu ir įveskite 1 valandą ir 40 minučių
laikmatis.

PERSIKŲ MELBA
Pasirinkite meniu 32.
persikai, smulkiai pjaustyti
avietės
cukrus
pektino milteliai

1
2
3

Įdėkite pusė vaisių į duonos kubiliuką, tada pridėkite
pusę cukraus. Įdėkite likusius vaisius ir cukrų.
Pabarstykite pektino ant ingredientų duonos kubiliuke.
Pasirinkite meniu 32 ir laikmatyje įveskite 1 valandą
ir 40 minučių.

Pasirinkite meniu 32.
700 g
400 g

Įdėkite pusė vaisių į duonos kubiliuką, tada pridėkite
pusę cukraus. Įdėkite likusius vaisius ir cukrų.

obuoliai, trinti arba smulkiai pjaustyti
mėlynės
cukrus
pektino milteliai

1
2
3

700 g
350 g
6g

ŠALDYTŲ UOGŲ UOGIENĖ

Pasirinkite meniu 32.
mėlynės
cukrus

slyvos, smulkiai pjaustytos
cukrus
pektino milteliai

Lietuvių

Pasirinkite meniu 32.

500 g
200 g
300 g
8g

Įdėkite pusė vaisių į duonos kubiliuką, tada pridėkite
pusę cukraus. Įdėkite likusius vaisius ir cukrų.
Pabarstykite pektino ant ingredientų duonos kubiliuke.
Pasirinkite 32 meniu ir įveskite 1 valandą ir 40 minučių
laikmatis.

mišrios šaldytos uogos
cukrus
pektino milteliai

1
2
3

700 g
400 g
10 g

Įdėkite pusė vaisių į duonos kubiliuką, tada pridėkite
pusę cukraus. Įdėkite likusius vaisius ir cukrų.
Pabarstykite pektino ant ingredientų duonos kubiliuke.
Pasirinkite 32 meniu ir įveskite 1 valandą ir 40 minučių
laikmatis.

RAUDONŲJŲ SERBENTŲ IR PAPRIKŲ UOGIENĖ
Pasirinkite meniu 32.
raudonieji serbentai, grūsti
300 g
vidutinės raudonos paprikos, smulkiai pjaustytos 1–2
imbiero šaknis, smulkiai tarkuota
4 cm
apelsinai, sultys ir smulkiai tarkuota žievelė 2
cukrus
150 g
pektino milteliai
3g

1
2
3

Sudėkite visus ingredientus, cukrų ir pektiną į duonos
kubiliuką.
Įdėkite cukraus ir pabarstykite pektino ant ingredientų
duonos kubiliuke.
Pasirinkite 32 meniu ir įveskite 1 valandą ir 40 minučių
laikmatis.

ABRIKOSŲ UOGIENĖ
Pasirinkite meniu 32.
abrikosai, smulkiai pjaustyti
cukrus
pektino milteliai

1
2
3

500 g
250 g
6g

Įdėkite pusė vaisių į duonos kubiliuką, tada pridėkite pusę
cukraus. Įdėkite likusius vaisius ir cukrų.
Pabarstykite pektino ant ingredientų duonos kubiliuke.
Pasirinkite 32 meniu ir įveskite 1 valandą ir 30 minučių
laikmatis.

LT37

Kompotų receptai
[33 Kompotas]
OBUOLIŲ KOMPOTAS SU PRIESKONIAIS

IVAIRIŲ UOGŲ KOMPOTAS

Pasirinkite meniu 33.

Pasirinkite meniu 33.

obuoliai, nulupti, supjaustyti, be šerdies
cinamono lazdelės
gvazdikėliai
citrina, citrinos žievelė tik
citrinos sultys
cukrus
vanduo

g

šaukštai
g

Nuimkite minkymo mentelę iš duonos kubiliuko.
Įdėkite ingredientus į duonos kubiliuką aukščiau nurodyta tvarka.
Supilkite vandenį ant ingredientų.
Pasirinkite 33 meniu ir įveskite 1 valandą ir 20 minučių
laikmatis.
Išmaišykite, kai kepimas bus baigtas.

RAUDONŲJŲ VAISIŲ KOMPOTAS
Pasirinkite meniu 33.
slyvos, akmens nuimti ir supjaustyti puselėmis
vyšnios, be kauliukų
braškės, be stiebų
auksinė cukraus pudra
vanduo
avietės (pridedama po kepimo)

g
g
g
g
g

Nuimkite minkymo mentelę iš duonos kubiliuko.

mišrios uogos
pvz., braškės, avietės, mėlynės
cukrus
vanduo

g
g
šaukštai

Nuimkite minkymo mentelę iš duonos kubiliuko.
Įdėkite ingredientus į duonos kubiliuką aukščiau nurodyta tvarka.
Supilkite vandenį ant ingredientų.
Pasirinkite meniu 33 ir laikmatyje įveskite 1 valandą.
Išmaišykite, kai kepimas bus baigtas.

PERSIKŲ IR VANILĖS SIRUPAS
Pasirinkite meniu 33.
g
Bramley veislės obuoliai, nulupti, be šerdies
vanduo
šaukštai

Nuimkite minkymo mentelę iš duonos kubiliuko.
Įdėkite obuolį į duonos kubiliuką.
Supilkite vandenį ant ingredientų.
Pasirinkite 33 meniu ir įveskite 1 valandą ir 20 minučių
laikmatis.
Išmaišykite, kai kepimas bus baigtas.

Įdėkite ingredientus į duonos kubiliuką aukščiau nurodyta tvarka.
Supilkite vandenį ant ingredientų.
Pasirinkite meniu 33 ir laikmatyje įveskite 1 valandą.
Išmaišykite, kai kepimas bus baigtas.
Įdėkite avietes.

RABARBARŲ IR IMBIERO KOMPOTAS
Pasirinkite meniu 33.
g
rabarbarai, supjaustyti 2 cm ilgio gabaliukais
apelsinų sultys
šaukštai
kristalinis imbieras, smulkiai pjaustytas
g
cukrus
g
vanduo

Nuimkite minkymo mentelę iš duonos kubiliuko.
Įdėkite ingredientus į duonos kubiliuką aukščiau nurodyta tvarka.
Supilkite vandenį ant ingredientų.
Pasirinkite 33 meniu ir įveskite 1 valandą ir 40 minučių
laikmatis.
Išmaišykite, kai kepimas bus baigtas.
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PERSIKŲ IR VANILĖS SIRUPAS
Pasirinkite meniu 33.
persikai, be kauliukų ir supjaustyti 1/8
cukrus
vanilės ankštis
vanduo

g
g

Nuimkite minkymo mentelę iš duonos kubiliuko.
Įdėkite ingredientus į duonos kubiliuką aukščiau nurodyta tvarka.
Supilkite vandenį ant ingredientų.
Pasirinkite meniu 33 ir laikmatyje įveskite 1 valandą.
Baigus kepti išimkite persikus su kiaurasamčiu.
Atsargiai užpilkite vaisių sirupu. Paliekama atvėsti.

Priežiūra ir valymas
Prieš valydami, išjunkite duonkepę ir leiskite
jai atvėsti.
Kad nesugadintumėte duonkepės...

Nuvalykite drėgnu skudurėliu

Lietuvių

Nenaudokite abrazyvinių daiktų.
(Valymo, šveitimo kempinės ir t.t.)
Neplaukite jokių duonkepės dalių indaplovėje.
Nenaudokite skiediklių, benzino, baliklio arba
alkoholio.
Išplovę plaunamas dalis, nuvalykite jas šluoste.
Duonkepės dalys visada turi būti švarios ir sausos.

Dangtelis

Garo anga
Nuvalykite drėgnu skudurėliu

Duonos kubiliukas ir minkymo
mentelė
Išimkite likusių tešlą ir gerai nuplaukite
vandeniu.

Jei sunku išimti minkymo mentelę,
pamirkykite šiltame vandenyje 5-10 min.
Prietaiso nekiškite į vandenį!

Matavimo šaukštas ir duonos su
raugu šaukštas
Nuplaukite vandeniu.

Duonos su raugu puodeliai
Gerai nuplaukite virtuvės indų plovikliu ir
išdžiovinkite, siekiant užkirsti kelią bakterijų
augimui.

Korpusas

Temperatūros jutiklis

Nuvalykite drėgnu skudurėliu
Švelniai išvalykite, kad
nesugadintumėte
temperatūros jutiklio.

• Įrenginio vidaus spalva gali pasikeisti naudojimo metu.

Negalima plauti indaplovėje.
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Priežiūra ir valymas
Dozatoriaus dangtelis

Mielių dozatorius

Išimkite ir išplaukite vandeniu.
Pakelkite stalčiuko dangtelį,
pakreipę maždaug 75 laipsnių
kampu. Sulygiuokite jungtis ir
patraukite į save norėdami
išimti, arba atsargiai stumkite atgal tuo pačiu kampu
pritvirtinkite. (Pirma palaukite, kol aparatas atvės, nes
tuoj pat po naudojimo jis bus labai karštas)
Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte sandariklio.
(Gali atsirasti garo nutekėjimo, kondensato detalių
žala ar deformacijos)

Nuvalykite drėgnu skudurėliu, tada leiskite išdžiūti.
Jei nuvalysite sausu skudurėliu, sausos mielės neįkris į duonos
kubiliuką, nes bus įsielektrinusios.

Sandariklis
Nuvalykite sausu
audiniu, jei jis yra
šlapias.

Razinų ir riešutų dozatorius
Išimkite ir išplaukite vandeniu.

Plaukite po kiekvieno naudojimo,
siekiant pašalinti visas nuosėdas.

Kaip apsaugoti nelipnų paviršių
Duona ir minkymo mentelės yra padengtos nelipnia danga, kad būtų išvengta dėmių ir kad būtų lengviau
išimti duoną.
Kad nesugadintumėte, sekite žemiau pateiktus nurodymus.

• Nenaudokite kietų indų, pavyzdžiui, peilio ar šakutės išimant duoną iš duonos kubiliuko.
Jei sunku išimti duoną iš duonos kubiliuko, žr. P. LT43.
• Prieš pjaustydami įsitikinkite, kad minkymo mentelė nėra įstrigusi į duonos kepalą.
Jei ji yra įstrigusi, palaukite, kol kepalas atvės, ir išimkite.
(Nenaudokite kietų arba aštrių daiktų, pavyzdžiui, peilio ar šakutės).
Būkite atsargūs, nenusideginkite išimdami minkymo mentelę, nes ji vis dar gali būti karšta.

• Naudokite minkštą kempinę valyti duonos kubiliuką ir minkymo mentelę.
Nenaudokite abrazyvinių priemonių, pavyzdžiui, valymo arba šveitimo pagalvėlių.
Šiurkštūs, kieti arba dideli ingredientų, tokie kaip miltai, su sveikais arba maltais grūdais, cukrumi, arba riešutais ir sėklomis,
gali sugadinti duonos kubiliuko nelipnią dangą. Jei naudojate didelius ingredientų gabalus, sulaužykite juos į mažus gabaliukus.
Būtina laikytis receptūros.
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Gedimų šalinimas
Prieš skambindami į aptarnavimo centrą, patikrinkite gedimus pagal šį skyrių.

Gedimas

Duonos viršus yra nelygus.

Duona yra pilna oro skylių.

Duona iškilo ir sukrito.

Veiksmas

[Visa duona]
Miltų glitimo kokybė yra prasta, arba nenaudojate stiprių miltų.
(Glitimo kokybė gali skirtis priklausomai nuo temperatūros, drėgmės, to, kaip miltai yra
saugomi ir derliaus sezono)
Pabandykite kitą miltų tipą, prekės ženklą ar kitą partiją.
Tešla tampa per kieta, nes nenaudojama pakankamai skysčio.
Stipresni miltai su dideliu baltymų kiekiu sugeria daugiau vandens nei kiti, todėl
pabandykite dėti papildomai 10-20 ml vandens.
Naudokite tinkamos rūšies mieles.
Naudokite sausas mieles iš paketėlio, ant kurio pakuotės yra parašyta „instant yeast”.
Šiam tipui nereikia išankstinės fermentacijos.
Naudojate nepakankamai mielių, arba mielės yra senos.
Naudokite pridedamą matavimo šaukštą. Patikrinkite mielių galiojimo terminą.
(Laikykite šaldytuve)
Mielės palietė skystį prieš minkymą.
Patikrinkite, ar teisinga tvarka įdėjote ingredientų pagal instrukcijas. (P. LT12)
Naudojate per daug druskos, ar nepakankamai cukraus.
Patikrinkite receptą ir atmatuokite teisingus kiekius pridedamu matavimo šaukštu.
Patikrinkite, ar pakanka druskos ir cukraus, jei jie nepriskirti prie
. kitų ingredientų.
[Speciali duona]
Kepant specialią duoną buvo naudojami vienagrūdžiai kviečiai ir / arba buvo naudojami
miltai, išskyrus speltų miltus.
Spelta miltai turėtų būti iki 60% viso miltų kiekio, kai naudojate daugiau nei dviejų
rūšių miltus, išskyrus spelta. Rugiai ir ryžių miltai turėtų sudaryti iki 40% viso miltų
kiekio, o grikių miltų turėtų būti iki 20% viso miltų kiekio.

Lietuvių

Duona nepakyla.

Priežastis

Naudojate per daug mielių.
Patikrinkite receptą ir atmatuokite reikiamą kiekį pridedamu matavimo šaukštu.
Naudojate per daug skysčio.
Kai kurie miltų tipai sugeria daugiau vandens nei kiti, todėl pabandykite naudoti 10-20 ml
mažiau vandens.
Miltų kokybė nėra labai gera.
Pabandykite naudoti kitą miltų prekės ženklą.
Naudojate per daug skysčio.
Pabandykite naudoti 10-20 ml mažiau vandens.

Duona per daug pakilo.

Naudojate per daug mielių / vandens.
Patikrinkite receptą ir atmatuokite reikiamą kiekį, naudodami pridedamą matavimo
šaukštą (mielių) / duonos su raugu puodelį (vanduo).
Patikrinkite, ar vandens perteklius neįtrauktas į kitų ingredientų kiekius.
Nenaudojate pakankamai miltų.
Atidžiai pasverkite miltus svarstyklėmis.

Kodėl duona šviesi ir lipni?

Naudojate nepakankamai mielių, arba mielės yra senos.
Naudokite pridedamą matavimo šaukštą. Patikrinkite mielių galiojimo terminą.
(Laikykite šaldytuve)
Buvo dingusi elektra, arba mašina buvo sustabdyta duonos kepimo metu.
Prietaisas išsijungia, jei jis yra sustabdomas daugiau nei 10 minučių. Reikės išimti duoną iš
duonos kubiliuko ir pradėti kepimą iš naujo su naujais ingredientais.

Aplink duoną bei dugne yra
miltų perteklius.

Naudojote per daug miltų, arba nepakankamai skysčio.
Patikrinkite receptą ir atmatuokite reikiamą kiekį, naudodami pridedamą miltų arba duonos
su raugu ir skysčių matavimo puodelį.

Kodėl duona tinkamai
neišmaišyta?

Neįdėjote minkymo mentelę į duonos kubiliuką.
Įsitikinkite, kad minkymo mentelė yra duonos kubiliuke, prieš įdėdami ingredientus.
Buvo dingusi elektra, arba mašina buvo sustabdyta duonos kepimo metu.
Prietaisas išsijungia, jei jis yra sustabdomas daugiau nei 10 minučių. Bus galima pradėti
kepti iš naujo, nors tai gali duoti prastus rezultatus, jei minkymas jau prasidėjo.
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Gedimų šalinimas
Prieš skambindami į aptarnavimo centrą, patikrinkite gedimus pagal šį skyrių.

Gedimas

Duona neiškepė.

Tešlos nutekėjimas duonos
kubiliuko apačioje.

Priežastis

Buvo pasirinktas tešlos meniu.
Tešlos meniu neapima kepimo proceso.
Buvo dingusi elektra, arba mašina buvo sustabdyta duonos kepimo metu.
Prietaisas išsijungia, jei jis yra sustabdomas daugiau nei 10 minučių. Galite pabandyti
kepti tešlą orkaitėje, jei ji pakilo ir subrendo.
Nėra pakankamai vandens ir įsijungė variklio apsaugos įtaisas.
Tai įvyksta tik tada, kai prietaisas yra perkrautas ir pernelyg didelė jėga veikia variklį.
Aplankykite parduotuvę ir pasitarkite. Kitą kartą patikrinkite receptą ir atmatuokite
reikiamą kiekį pridedamu raugo puodeliu.
Pamiršote įdėti minkymo mentelę.
Pirma įsitikinkite, kad įdėjote minkymo mentelę. (P. LT12).
Minkymo velenas duonos kubiliuke yra standus ir nesisuka.
Jei tvirtinimo velenas nesisuka, kai minkymo mentelė yra uždėta, jums reikės pakeisti
minkymo mentelės tvirtinimo veleną. (Pasikonsultuokite su pirkimo centru arba
„Panasonic“ klientų a ptarnavimo centru.)
Nedidelis kiekis tešlos išteka per vėdinimo angas (taip, kad besisukančių dalių sukimasis
nesiliautų). Tai ne gedimas, bet kartais reikia patikrinti, kad minkymo tvirtinimo velenas
sukasi tinkamai.
Jei tvirtinimo velenas nesisuka, kai minkymo mentelė yra uždėta, jums reikės pakeisti
minkymo mentelės tvirtinimo veleną. (Pasikonsultuokite su pirkimo centru arba
„Panasonic“ klientų aptarnavimo centru.)
(Duonos kubiliuko apačia)

Ventiliacijos angos (iš viso 4)

Minkymo
mentelės
tvirtinimo velenas
Minkymo
mentelės tvirtinimo
veleno blokas
Minkymo mentelės tvirtinimo velenas
Dalies Nr. ADA29E165

Duonos šonai susmego ir
apačia yra drėgna.

Po kepimo per ilgai palikote duoną duonos kubiliuke.
Po kepimo nedelsiant išimkite duoną.
Buvo dingusi elektra, arba mašina buvo sustabdyta duonos kepimo metu.
Prietaisas išsijungia, jei jis yra sustabdomas daugiau nei 10 minučių.
Galite pabandyti kepti tešlą orkaitėje.

Minkymo metu mentelė barška.

Taip yra todėl, kad minkymo mentelė laisvai juda ant minkymo veleno. (Tai nėra gedimas.)

Užuodžiu degėsius duonai
kepant.

Ingredientai gali buvo išsilieję ant kaitinimo elemento.
Kartais maišant gali prilipti šiek tiek miltų, razinų arba kitų ingredientų duonos kubiliuke.
Po kepimo tiesiog švelniai nuvalykite kaitinimo elementą, kai duonkepė atvės.
Išimkite duonos kubiliuką iš duonkepės ir įdėkite ingredientų.

Iš garo ventiliacijos angos eina
dūmai.
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Veiksmas

Ant minkymo mentelės lieka
duonos, kai ją išimu iš duonos
kubiliuko.

Tešla yra šiek tiek standi.
Leiskite duonai visiškai atvėsti prieš atsargiai išimdami minkymo mentelę. Kai kurie miltų tipai
sugeria daugiau vandens nei kiti, todėl pabandykite naudoti 10-20 ml papildomai vandens.
Po minkymo mentele susidarė pluta.
Nuplaukite minkymo mentelę ir jos veleną po kiekvieno naudojimo.

Pluta susiraukšlėja ir
suminkštėja po aušinimo.

Likęs ant duonos garas gali pereiti į plutą ir ją šiek tiek suminkštinti.
Siekiant sumažinti garo kiekį, pabandykite naudoti 10-20 ml mažiau vandens ar pusę
cukraus kiekio.

Ką daryti, kad pluta būtų traški?

Norėdami, kad duona būtų traški, galite naudoti meniu 9 arba tamsios plutos „Dark“ variantą,
ar netgi pakepti 200 ºC / dujinėje ženklo 6 orkaitėje papildomas 5-10 minučių.

Duona yra lipni ir griežinėliai
netolygiai susipjausto.

Duona per karšta, kai ją pjaustote griežinėliais.
Leiskite duonai atvėsti ant grotelių, kol išeis garas.

Brijošė duonai tinkamai papildomi
ingredientai nesumaišyti.

Duonos mišinio tešla sunkiau maišosi dėl papildomų ingredientų arba kai keletas iš jų išsikiša.
Sumažinkite papildomų ingredientų per pusę.

Gedimas

Priežastis

Veiksmas

Ar įdėjote sviesto per 5 min. nuo pyptelėjimo?
Negalima dėti sviesto, kai ekranas parodo likusį laiką, kol bus paruošta. (P. LT15)
Sviesto skonis gali būti silpnas, tačiau ji gali iškepti.

Naudojant duonos mišinį
brijošė nesigavo gerai.

Pabandykite šiuos dalykus.
Galima kepti geriau, jei mielės šiek tiek suslūgs, naudojant 13 arba 29 meniu.
(Atskirai pridedant mielių).
Vadovaukitės duonos mišinio receptu, bet duonos mišinys turėtų būti 350-500 g svorio.
Dėkite sausas mieles (dedant mielių atskirai) į mielių dozatorių, ir sausų ingredientų ir
sviesto duonos kubiliuką. Tada įpilkite vandens. Dedant papildomų ingredientų, dėkite
vėliau. (P. LT15 arba LT22)
Baigimas yra skirtingas pagal duonos mišinio receptą.

Duona neiškrenta.

Jei duona lengvai neišsiima iš duonos kubiliuko, palikite duonos kubiliuką 5-10 minučių
atvėsti, įsitikinkite, kad jis nebūtų paliktas be priežiūros, nes kiti asmenys gali n
usideginti.
Po to pakratykite duoną keptuvėje keletą kartų su orkaitės pirštinėmis.
(Laikykite rankeną žemyn taip, kad ji neužsikabintų už duonos).

Verdant uogienes, jos apdega
arba minkymo mentelė
užsikerta ir nenusivalo.

Per mažas vaisių kiekis arba cukraus kiekis yra per didelis.
Įdėkite duonos kubiliuką į kriauklę, ir iki pusės užpildykite duonos keptuvę šiltu vandeniu.
Palikite duonos kubiliuką mirkti, kol mišinio arba minkymo mentelė atsipalaiduos.
Atsileidus, nuplaukite su minkšta kempine ir t.t. Atminkite, kad reikia vengti karšto vandens.

Uogienė pervirė.

Buvo naudojama per daug vaisių arba cukraus.
Reikia naudoti tik vaisių ir cukraus kiekius, nurodytus P. LT37 receptuose.

Uogienė per skysta, nenusistovi.

Lietuvių

Brijošė apačioje yra perteklius
aliejaus.
Pluta yra riebi.
Duona turi dideles skyles.

Vaisiai pernokę arba nepakankamai sunokę.
Per daug sumažėjo cukrus.
Per trumpas kepimo laikas.
Buvo naudojami vaisiai su mažai pektino.
Naudokite skystą uogienę kaip desertinį padažą.
Leiskite uogienei visiškai atvėsti. Uogienė ir toliau nusistovi vėsdama.

Ar gali būti naudojami šaldyti
vaisiai?

Gali būti naudojami.

Koks cukrus gali būti
naudojamas uogienei?

Gali būti naudojama balta cukraus pudra ir granuliuotas cukrus. Nenaudokite rudojo cukraus,
dietinio cukraus ir mažai kalorijų turinčio cukraus ar dirbtinių saldiklių.

Ar gaminant uogienes galima
naudoti vaisius, marinuotus
alkoholyje?

Nenaudokite jų. Prasta kokybė.

Vaisiai suskydo darant vaisių
sirupą.

Per ilgas kepimo laikas. Vaisias prinokę.

Sausos mielės neįkris į duonos
kubiliuką.

Mielių dozatoriaus įsijungimo laikas yra skirtingas, priklausomai nuo meniu programos ir
kambario temperatūros.
Mielių dozatorius yra šlapias, arba jame gali būti statinis krūvis.
Nuvalykite drėgnu skudurėliu, tada leiskite išdžiūti.
Sausos mielės sudrėko.
Naudokite naujas sausas mieles.

Papildomi ingredientai tinkamai
nesumaišyti kepant pagerintą
kaimišką duoną.

Ar prieš pyptelėjimą įdėjote papildomų ingredientų į razinų ir riešutų dozatorių?
Papildomi ingredientai turi būti įdėti į razinų ir riešutų dozatorių prieš „
“ sumirksint ekrane.
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Gedimų šalinimas
Prieš skambindami į aptarnavimo centrą, patikrinkite gedimus pagal šį skyrių.

Gedimas
Papildomi ingredientai nepatenka
į duonos kubiliuką iš razinų ir
riešutų dozatoriaus.

pasirodys ekrane.

Priežastis

Veiksmas

Ar papildomų ingredientų paviršius yra aukštesnis negu iš razinų ir riešutų dalytuvo krašto
paviršius?
Įdėkite papildomų ingredientų taip, kad jų paviršius būtų mažesnis nei razinų ir riešutų
dalytuvo krašto paviršius. (P. LT14) Razinų ir riešutų dalytuvo talpa yra 150 g, tačiau
priklausomai ingredientų nuo būklės ir tipo, jie gali išbyrėti.
Buvo dingusi elektrai maždaug 10 minučių (kištukas atsitiktinai buvo ištrauktas, ar įjungtas
jungiklis) arba yra kokia nors kita elektros energijos tiekimo problema.
Veikimui neturės įtakos, jei elektros energijos tiekimo problema yra tik trumpalaikė.
Duonkepė veiks vėl, jei jos galia yra atstatoma per 10 minučių, tačiau galutinis rezultatas
gali būti paveiktas neigiamai.

Ekrane pasirodys 1.

Tam tikrą laiko tarpą nebuvo elektros (skiriasi, priklausomai nuo aplinkybių – pvz., elektros tinklo
maitinimo nepakankamumas, išjungimas, sugedęs saugiklis arba suveikęs atjungiklis).
Išimkite tešlą ir vėl įdėkite naujas sudedamąsias dalis.

Ekrane pasirodys H01–H02.

Ekranas rodo duonkepės gedimą.
Pasikonsultuokite su pirkimo centru arba „Panasonic“ klientų aptarnavimo centru.

Ekrane pasirodys U50.

Įrenginys yra karštas (virš 40 ºC / 105 ºF). Taip gali būti pakartotinai naudojant prietaisą.
Leiskite prietaisui atvėsti žemiau 40 ºC / 105 ºF prieš naudojant jį dar kartą (U50 išnyks).

Senos įrangos utilizavimas
Tik Europos Sąjungai ir šalims, turinčioms atliekų perdirbimo sistemas
Šis simbolis ant produktų, pakuotės ir / arba lydimųjų dokumentų, reiškia, kad panaudotos elektros ir elektroninės įrangos
negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Norint, kad seni prietaisai būtų apdoroti, perdirbti ir panaudoti tinkamai, nuneškite juos į surinkimo punktus pagal savo
šalies teisės aktus.
Tinkamai juos išmesdami padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir apsaugosite žmonių sveikatą ir aplinką nuo galimo
neigiamo poveikio.
Daugiau informacijos apie atliekų surinkimą ir perdirbimą teiraukitės vietos savivaldybėje.
Netinkamai šalinant šios įrangos atliekas, gali būti taikomos sankcijos pagal jūsų šalies teisės aktus.
Verslo klientams Europos Sąjungoje
Jei norite išmesti elektros ir elektroninės įrangos atliekas, kreipkitės į pardavėją arba tiekėją dėl papildomos informacijos.
Informacija apie atliekų šalinimą ne Europos Sąjungos šalyse
Šis simbolis galioja tik Europos Sąjungoje.
Jei norite išmesti šį gaminį, kreipkitės į vietos institucijas arba pardavėją ir prašykite nurodyti tinkamą išmetimo būdą.
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Specifikacijos
Maitinimas
Suvartojamos elektros energijos kiekis
Našumas

Lietuvių

Razinų ir riešutų dozatoriaus talpa
Laikmatis
Matmenys (AxPxG)
Svoris
Priedai

230 V 50 Hz
550 W
(Stiprus miltai) maks. 600 g min. 300 g
(Sausos mielės) maks. 7,5 g min. 2,1 g
maks. 150 g razinų
Skaitmeninis laikmatis (iki 13 val.)
apytiksliai 38,2x25,6x38,9 cm
apytikriai 7,6 kg
2 Duonos su raugu puodeliai, matavimo šaukštas, duonos su raugu šaukštas

Šjo simbolis ant produkto nurodo "karštą paviršių ir jo negalima neatsargiai liesti“.
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Atmintinė

Atstovas Europos Sąjungoje:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburgas Vokietija

„Panasonic Taiwan“ Co., Ltd.
Interneto svetainė: http://panasonic.net/
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