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Перед використанням вашого приладу від фірми Kenwood 
• Уважно прочитайте цю інструкцію та зберігайте її для майбутнього користування. 
• Зніміть всі елементи пакування та етикетки. 
Безпека 
• Не доторкайтеся до гарячих поверхонь. При використанні поверхні машини 
можуть сильно нагріватися. Завжди користуйтеся рукавичками для витягання гарячої 
ємності з хлібопечі. 
• Щоб уникнути потрапляння інгредієнтів всередину камери хлібопечі, завжди 
витягайте з машини ємність для випікання, перш ніж додавати інгредієнти. Продукти, які 
потрапляють на елемент нагрівання, можуть зайнятися або призвести до появи диму. 
• НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ цей прилад при видимих ушкодженнях проводів 
живлення або після випадкового падіння машини. 



• Не вмочайте цей прилад, шнур живлення або вилку у воду або будь-які інші 
рідини. 
• Завжди відключайте машину від електромережі, коли Ви нею не користуєтеся, 
перш ніж витягати деталі або перед чищенням. 
• Не залишайте кабель електроживлення звисати з робочої поверхні або поблизу 
гарячих поверхонь, таких як, наприклад, конфорка газової або електричної плити. 
• Цим приладом слід користуватися лише на горизонтальній жаростійкій поверхні. 
• Не засовуйте руки в камеру хлібопечі після витягання ємності, оскільки вона дуже 
гаряча. 
• Не доторкайтеся до рухомих елементів усередині хлібопечі. 
• Не перевищуйте максимальні кількості муки та дріжджів, зазначені в рецептах, що 
додаються. 
• НЕ ставте хлібопіч під пряме сонячне світло, біля приладів, що нагріваються, або 
на протягу. Все це впливає на температуру всередині хлібопечі, що може призвести до 
небажаних результатів при випіканні. 
• Не використовуйте цей прилад на відкритому повітрі. 
• НЕ вмикайте хлібопіч, коли вона порожня, оскільки це може призвести до 
серйозної шкоди. 
• Не використовуйте камеру хлібопечі для зберігання будь-чого. 
• Не накривайте вентиляційні отвори в кришці і переконаєтеся, що під час роботи 
хлібопечі навколо неї є необхідна вентиляція. 
• Цей прилад не призначений для експлуатації за допомогою зовнішнього таймеру 
або окремої системи дистанційного керування. 
• Цей прилад не призначений для використання особами (в тому числі, дітьми) з 
обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або без необхідного 
досвіду та знань, якщо особа, відповідальна за їхню безпеку, не надасть їм інструкцій 
стосовно використання приладу або не наглядатиме за ними в цей час. 
• За дітьми слід наглядати, щоб вони не гралися з приладом. 
• Використовуйте прилад лише вдома, це є його цільовим призначенням. Фірма 
Kenwood знімає з себе будь-яку відповідальність в разі неналежного використання 
приладу або недотримання цієї інструкції. 
Перед підключенням до електромережі 
• Переконайтеся, що напруга мережі вашого житла відповідає напрузі, зазначеній на 
дні хлібопечі. 
• Цей прилад відповідає Директиві ЄС 2004/108/EC про електромагнітну сумісність і 
нормативному акту ЄС № 1935/2004 від 27/10/2004 про матеріали, що контактують з 
продуктами харчування. 
Перед першим користуванням хлібопечі 
• Вимийте всі деталі (див. розділ «Догляд і чищення»). 
• Встановіть кришку (див. розділ «Догляд і чищення»). 
• Встановіть автоматичний дозатор знизу кришки (див. розділ «автоматичний 
дозатор»). 
 
Умовні позначення 

1. ручка кришки 
2. віконце для огляду 
3. автоматичний дозатор 
4. нагрівальний елемент 
5. ручка ємності для випікання 
6. тістомішалка 
7. ведучий вал 
8. муфта валу 



9. вимикач 
10. вимірна склянка 
11. подвійна вимірна ложка: 1 ч.л. та 1 ст.л. 
12. панель управління 
13. дисплей 
14. індикатор стану виконання програми 
15. індикатори кольору скоринки (світлий, середній, темний) 
16. кнопки таймеру зворотного відліку 
17. кнопка меню 
18. кнопка вибору розміру буханки 
19. кнопка вибору програми 
20. кнопка підтвердження 
21. підсвітка 
22. кнопка улюбленої програми 
23. кнопка пуску/зупинки 
24. кнопка прискореного циклу 
25. кнопка скасування 
26. кнопка вибору кольору скоринки 
27. індикатори розміру буханки 

Як вимірювати інгредієнти (див. ілюстрації 3 – 7) 
Дуже важливо використовувати точно відмірені інгредієнти для одержання найкращого 
результату. 
• Завжди відміряйте інгредієнти прозорою вимірною склянкою з градуйованими 
відмітками. Рідини повинні досягати відповідних відміток на склянці на рівні очей, не 
вище й не нижче (мал. 3). 
• Завжди використовуйте рідини кімнатної температури, 20°C, крім випадків випічки 
хліба за допомогою прискореної 1-годинної програми. Точно додержуйтесь інструкцій, 
наведених у розділі рецептів. 
• ЗАВЖДИ користуйтеся мірною ложечкою для вимірювання невеликих кількостей 
сухих і рідких інгредієнтів. За допомогою повзунка виберіть наступний розмір: ½ ч.л., 1 
ч.л., ½ ст.л., 1 ст.л. Наповнюйте ложку до верху і знімайте надлишок (мал. 6). 
(9) Вимикач 
Ваша хлібопіч від фірми Kenwood оснащена вимикачем ON/OFF і не буде працювати, 
поки Ви не переведете вимикач в положення «ввімкнено» («ON»). 
• Увімкніть вилку до розетки і натисніть на вимикач ON/OFF (9), розташований на 
задній стінці хлібопечі – прилад подасть звуковий сигнал, і на дисплеї з’явиться напис 1 
(3:15). 
• Завжди вимикайте хлібопіч і відключайте її від мережі після використання. 
(14) індикатор стану виконання програми 
Індикатор стану виконання програми розташований на дисплеї, і стрілка індикатора вкаже 
на етап циклу, на якому знаходиться хлібопіч: - 
Розігрівання  - операція розігрівання здійснюється лише на початку циклу випікання 
висівкового хліба (30 хвилин), висівкового хліба за прискореним циклом (5 хвилин) і 
хліба без клейковини (8 хвилин) для розігрівання інгредієнтів перед початком першого 
замішування. 
Під час цієї стадії замішування тіста не відбувається. 
Замішування  - тісто знаходиться на першому або другому етапі замішування або 
обминається між циклами підйому. Під час останніх 20 хвилин 2-го циклу замішування 
при налаштуваннях (1), (2), (3), (4), (5), (6), (9), (10), (11) та (13), активується 
автоматичний дозатор і лунає звуковий сигнал, запрошуючи вручну додати будь-які 
додаткові інгредієнти. 
Підйом  - Тісто перебуває на 1, 2 або 3 циклі підйому. 



Випікання  - буханець перебуває на завершуючому циклі випікання.  
Збереження тепла  - Хлібопіч автоматично перейде в режим збереження тепла 
наприкінці циклу випікання. Вона залишиться в режимі збереження тепла протягом 1 
години або поки прилад не буде вимкнено, якщо це станеться раніше. Зверніть увагу: 
нагрівальний елемент під час циклу збереження тепла буде вмикатися і вимикатися, 
то світячись, то згасаючи. 
 
Користування хлібопіччю 
(див. ілюстрації) 
1 Витягтися ємність для випікання, тримаючи за ручку і повертаючи ємність до 
задньої стінки камери хлібопечі. 
2 Встановіть тістозамішувач. 
3 Налийте воду в ємність для випікання. 
4-7 Додайте до ємності інші інгредієнти в тому порядку, який зазначений в рецептах. 
Забезпечте точне зважування всіх інгредієнтів, оскільки неточне вимірювання інгредієнтів 
призводить до поганих результатів. 
8 Вставити ємність для випікання назад у камеру хлібопечі, розміщаючи її під кутом 
до задньої стінки приладу. Зафіксувати ємність, повернувши її вперед. 
9 Опустіть ручку і закрийте кришку. 
10 Вставте вилку в розетку і увімкніть живлення - пристрій подасть звуковий сигнал і 
перейде за замовчуванням у режим 1 (3:15). 
11 Натискайте кнопку "МЕНЮ" (17) до вибору необхідної програми. За 
замовчуванням хлібопіч налаштована на випічку буханця вагою 1 кг, з середнім кольором 
скоринки. Примітка: При використанні режиму "ПРИСКОРЕНЕ ВИПІКАННЯ" (24) 
просто натисніть на кнопку, і програма запуститься автоматично. 
12 Виберіть розмір буханця, натискаючи на кнопку "РОЗМІР БУХАНЦЯ" (18) до 
індикації необхідного розміру. 
13 Виберіть колір скоринки, натискаючи на кнопку "КОЛІР СКОРИНКИ" (26) до 
індикації необхідного кольору (світлий, середній або темний). 
14 Натисніть на кнопку "ПУСК" (23). Для зупинки або скасування програми 
утримуйте кнопку "ПУСК/СТОП" (23) протягом 2-3 секунд. 
15 По закінченні циклу запікання витягніть вилку хлібопечі з розетки. 
16 Витягтися ємність для випікання, тримаючи за ручку і повертаючи ємність до 
задньої стінки камери хлібопечі. 
Завжди користуйтеся рукавичками, оскільки ручка форми буде гарячою, і також 
намагайтеся не торкатися автоматичного дозатора знизу кришки, оскільки він 
також буде дуже гарячим. 
17 Для охолодження хліба поставте його на решітку. 
18 До розрізання хліба дайте йому охолонути протягом щонайменше 30 хвилин, щоб з 
нього вийшла пара. Гарячий хліб різати важко. 
19 Відразу після використання, почистіть форму і камеру вимішування (див. розділ 
"Догляд і чищення"). 
 

(21) підсвітка  
• Можна натиснути кнопку LIGHT (ПІДСВІТКА) в будь-який час для перегляду 
стану виконання програми або для перевірки стану тіста всередині камери для випікання. 
• Лампа підсвітки камери для випікання автоматично вимикається через 60 секунд. 
• Якщо лампа перестає працювати, її слід замінити в фірмі KENWOOD або 
авторизованому сервісному центрі KENWOOD (див. розділ «Обслуговування і підтримка 
клієнтів»). 
 
(3) автоматичний дозатор 



Ваша хлібопіч BM450 обладнана автоматичним дозатором для висипання додаткових 
інгредієнтів прямо в тісто під час циклу замішування. Завдяки цьому, інгредієнти не 
будуть занадто перетерті і рівномірно розподілятимуться. 
 
встановлення та використання автоматичного дозатора 
1 Встановіть дозатор (3) на кришку у відповідності до направляючих стрілок . 
• Дозатор не зафіксується на місці, поки не буде правильно встановлений по всьому 
периметру. 
• Хлібопіч може використовуватись і без встановленого на ній дозатора, але сигнал 
ручного додавання інгредієнтів лунатиме все одно. 
2 Наповніть дозатор необхідними інгредієнтами. 
3 Автоматичний дозатор активується приблизно після 15-20 хвилин замішування, але 
при цьому все одно пролунає звуковий сигнал, якщо вам потрібно буде додати інгредієнти 
вручну. 
підказки та поради 
Не всі інгредієнти підходять для використання з автоматичним дозатором, і для 
досягнення найкращих результатів слідуйте рекомендаціям, що викладені нижче: - 
• Не переповнюйте дозатор, дотримуйтесь рекомендованої кількості муки та 
дріжджів, зазначеної в рецептах, що додаються. 
• Дозатор завжди має бути чистим і сухим, щоб попередити злипання інгредієнтів. 
• Поріжте інгредієнти на крупні частини або злегка притрусіть мукою для 
зменшення злипання, яке може перешкодити додаванню інгредієнтів. 
 
Таблиця використання автоматичного дозатора 

інгредієнти підходять для 
авт. дозатора коментарі 

Сухофрукти, наприклад, 
родзинки, кишмиш, цукати з 
цедри і вишні в цукрі 

Так Поріжте на крупні частини, не ріжте занадто дрібно. Не 
використовуйте фрукти в сиропі або лікері. Злегка 
притрусіть мукою для зменшення злипання фруктів.
Занадто дрібні шматочки можуть прилипнути до 
дозатора і не потрапити в тісто. 

Горіхи Так Поріжте на крупні частини, не ріжте занадто дрібно. 
Крупне насіння, наприклад, 
насіння соняшника або 
гарбуза 

Так  

Дрібне насіння, наприклад, 
насіння маку або кунжуту 

Ні Занадто дрібне насіння може випасти через отвір 
навколо дверцят дозатора. 
Краще додайте їх вручну або покладіть одразу з 
іншими інгредієнтами. 

Трави – свіжі та сухі Ні Через дрібні розміри порізаних частин, можуть 
випадати з дозатора. 
Трави мають дуже незначну вагу, і можуть не випасти 
з дозатора. 
Краще додайте їх вручну або покладіть одразу з 
іншими інгредієнтами. 

Фрукти / овочі в олії / 
томати / оливки 

Ні Олія може спричинити присипання інгредієнтів до 
дозатора. 
Можна використовувати, якщо їм дати стекти і добре 
висохнути перед поміщенням в дозатор. 

Інгредієнти з високим 
вмістом води, наприклад, 
свіжі фрукти 

Ні Можуть прилипнути до дозатора. 

Сир Ні Може розтанути в дозаторі. 
Покладіть одразу до піддону з іншими інгредієнтами. 

Шоколад / шоколадна 
стружка 

Ні Може розтанути в дозаторі. 
Додайте вручну, коли пролунає звуковий сигнал. 



 

Таблиця замішування тіста / випікання хліба 
Загальний час роботи програми з 
середнім кольором скоринки 

Активується автоматичний дозатор і 
лунає звуковий сигнал для додавання 

інгредієнтів * 
Підтримання 
температури 

програма 

500 г 750 г 1 кг 500 г 750 г 1 кг  
 

1 Основний цикл Рецепти для приготування білого або темного 
хліба з борошна 3:05 3:10 3:15 2:45 2:50 2:55 60 

2 Прискорений 
цикл для білого 
хліба 

Зменшує час приготування білого хліба 
приблизно на 25 хвилин 2:40 2:45 2:50 2:20 2:25 2:30 60 

3 Хліб з несіяного 
борошна 

Рецепти для приготування хліба з цільного або 
несіяного борошна: 30-хвилинний попередній 
розігрів 

4:25 4:30 4:35 3:39 3:44 3:49 60 

4 Прискорений 
цикл для хліба з 
цільного борошна 

Для приготування хліба з вмістом несіяного 
борошна, з метою прискорення циклу випікання. 
Не підходить для буханок з 100% вмістом 
несіяного борошна. 5-хвилинний попередній 
розігрів 

2:34 2:39 2:44 2:15 2:20 2:25 60 

5 Французький 
хліб 

Виходить хліб з більш хрусткою скоринкою, цей 
режим підходить для приготування буханців з 
низьким вмістом жирів і цукру 

3:32 3:36 3:40 3:13 3:17 3:21 60 

6 Солодкий хліб Рецепти хліба з високим вмістом цукру 3:19 3:22 3:25 2:59 3:02 3:05 60 
7 Швидкий хліб Недріжджове тісто – заміс на 1 кг 2:08 - 22 
8 Пиріг Суміші для пирогів – заміс на 500 г  1:22  - 22 
9 Без клейковини Для приготування хліба з борошна без 

клейковини і готових сумішей для хліба без 
клейковини 
Максимальна вага муки – 500 г: 8-хвилинний 
попередній розігрів 

 2:54 2:59  2:37 2:42 60 

10 Тісто Тісто для ручного формування і випікання в 
духовці 1:30 1:14 - 

11 Домашнє тісто 
на опарі 

Довгий цикл для приготування домашнього тіста 
на опарі 5:15 4:39 - 

12 Джем Для приготування джемів 1:25 - 20 
13 Тісто для піци Рецепти приготування тіста для піци 1:30 1:14 N/A 
14 Випікання Функція тільки випікання. Може також 

використовуватись для розігріву або надання 
хрусткості буханкам, які вже спеклися і 
охолонули. За допомогою кнопок таймеру 
встановіть бажаний час. 

0:10- 1:30  60 

кнопка експрес-
циклу 

Дозволяє випекти хліб менше ніж за 1 годину. 
Потрібна тепла вода, більше дріжджів і менше 
солі. 

0:58  60 



 
• Звуковий сигнал подається перед закінченням 2-го циклу замішування тіста, 
попереджаючи про необхідність додавання інгредієнтів, якщо це рекомендується 
рецептом. 
• Наприкінці циклу запікання хлібопіч автоматично переходить у режим 
підтримки хліба в теплому стані. Вона залишиться в режимі збереження тепла 
протягом 1 години або поки прилад не буде вимкнено, якщо це станеться раніше. 
 
16 таймер затримки  
Таймер затримки дозволяє відкласти процес випічки хліба на строк до 15 годин. 
Відкладений старт не може використовуватись з програмою експрес-циклу і програмами з 
(7) по (13). 
 ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ: При використанні функції запуску з затримкою не можна 
використовувати швидкопсувні інгредієнти, які швидко втрачають свої властивості при 
кімнатній або більш високій температурі, такі як молоко, яйця, сир, йогурт і т.д. 
Щоб скористатися ТАЙМЕРОМ ЗАТРИМКИ, просто покладіть інгредієнти на піддон для 
хліба і зафіксуйте піддон у хлібопечі. Потім: 
• Натисніть кнопку МЕНЮ  для вибору потрібної програми - на дисплеї буде 
відображена тривалість циклу обраної програми. 
• Виберіть потрібний колір скоринки і розмір буханця. 
• Після цього налаштуйте таймер затримки. 
• Натисніть кнопку (+) ТАЙМЕРА і утримуйте її натиснутою доти, поки на дисплеї 
не буде відображений потрібний час затримки. Якщо ви набрали завеликий час затримки, 
натисніть кнопку (–) ТАЙМЕРА для зменшення періоду часу. При кожному натисканні 
кнопки таймера час змінюється на 10 хвилин. Вам НЕ ПОТРІБНО розраховувати різницю 
між часом роботи обраної програми і необхідним часом затримки, хлібопіч автоматично 
розрахує час початку обраної програми, щоб закінчити приготування через встановлений 
проміжок часу. 
Наприклад: потрібно, щоб хліб був готовий о 7 ранку. Якщо о 10 годині вечора 
напередодні в хлібопіч завантажені інгредієнти відповідно до рецепту, то сумарний час, 
який необхідно встановити на таймері затримки, дорівнює 9 годинам. 
• Натисніть кнопку МЕНЮ для вибору потрібної програми, 
наприклад "1", і натискайте кнопку (+) таймера, збільшуючи час при 
кожному натисканні на 10 хвилин, поки дисплей не покаже "9:00". Якщо 
ви набрали час, що перевищує "9:00", натискайте кнопку (–) ТАЙМЕРА 
для повернення до "9:00". 
• Натисніть кнопку ПУСК, і дві крапки (:) на дисплеї заблимають. 
Таймер почне зворотний відлік. 
• Якщо ви помилилися при наборі або хочете змінити 
встановлений час, утримуйте натиснутою кнопку ПУСК доти, поки не 
почуєте звуковий сигнал. Після цього ви можете наново встановити час.  
 
22 улюблена програма  
Функція «Улюблена програма» дозволяє створювати та зберігати до 5 власних програм. 
 
створення / зміна власної програми 
1 Вставте вилку приладу до розетки і увімкніть його. 
2 Натисніть кнопку УЛЮБЛЕНА ПРОГРАМА для вибору програми, яку ви бажаєте 
змінити, від P1 до P5. 
3 Натисніть кнопку (Р) ПРОГРАМУВАННЯ для внесення змін до програми. 
4 За допомогою кнопок ТАЙМЕРА (-) і (+) для встановлення часу, необхідного для 
кожного етапу. 



5 Натисніть на кнопку ПІДТВЕРДИТИ для збереження змін і переходьте до 
наступного етапу програми. 
6 Повторюйте кроки з 3 по 5 до встановлення необхідних значень для всіх етапів 
програми. Індикатор стану виконання програми відображає, якого етапу програми ви 
досягли. 
7 Коли ви натиснете кнопку ПІДТВЕРДИТИ в останній раз після етапу утримання 
тепла, пролунає звуковий сигнал, і програму буде автоматично збережено. 
8 Якщо ви бажаєте перейти на попередній етап, натисніть на кнопку СКАСУВАТИ 
для зміни інтервалу часу. 
 
використання «улюблених» програм 
1 Вставте вилку приладу до розетки і увімкніть його. 
2 Натисніть кнопку УЛЮБЛЕНА ПРОГРАМА для вибору програми від P1 до P5. 
3 Натисніть кнопку ПУСК або виберіть функцію таймеру затримки. 
 

 
Етапи "улюблених програм" P1 – P5 

 
Етап Налаштування за 

замовчуванням 
Мінімальна та максимальна 

доступна зміна часу 
1 Попереднє 

розігрівання  
0 хв. 0 – 60 хв. 

2 Замішування 1  3 хв. 0 – 10 хв. 

3 Замішування 2  22 хв. 0 – 30 хв. 

4 Підйом 1  20 хв. 20 – 60 хв. 

5 Замішування 3  15 с. Не підлягає зміні 
Мішалка не активується, якщо Підйом 
2 встановлений на 0 

6 Підйом 2  30 хв. 0 – 2 год. 

7 Замішування 4  15 с. Не підлягає зміні 
Мішалка не активується, якщо Підйом 
3 встановлений на 0 

8 Підйом 3  50 хв. 0 – 2 год. 

9 Випікання  60 хв. 0 – 1 год. 30 хв. 

10 Утримання тепла  60 хв. 0 – 90 хв. 

 
захист від переривання електроживлення 
Хлібопіч має захист від переривання електричного живлення, що діє протягом 8 хвилин, у 
випадку, якщо вона була випадково від’єднана від мережі під час роботи. Після вмикання 
живлення хлібопіч відразу ж продовжить роботу поточної програми. 
 
догляд і чищення 
• Перед чищенням від’єднайте мережний шнур хлібопечі від мережі і дайте їй 
повністю охолонути. 
• Не занурюйте корпус хлібопечі або зовнішню основу піддону для хліба у воду. 
• Не використовуйте абразивні губки або металеве кухонне приладдя. 
• Використовуйте м’яку вологу ганчірку для чищення зовнішніх і внутрішніх 



поверхонь хлібопечі по мірі необхідності. 
піддон для хліба 
• Не використовуйте посудомийну машину для чищення піддону для хліба. 
• Здійснюйте чищення піддону для хліба і тістомішалки негайно після кожного 
використання, наполовину заповнивши піддон теплою мильною водою. Залишіть для 
відмокання протягом 5-10 хвилин. Для зняття тістомішалки поверніть її за годинниковою 
стрілкою і потягніть угору. Для завершення чищення протріть деталі м'якою ганчіркою, 
прополощіть і висушіть. 
Якщо тістомішалку не вдається витягти через 10 хвилин, утримуйте вал приводу з 
нижньої сторони піддону і провертайте тістомішалку вперед та назад, поки вона не 
звільниться. 
 
скляна кришка 
• Зніміть скляну кришку і помийте в теплій мильній воді. 
• Не мийте скляну кришку в посудомийній машині. 
• Переконайтеся, що кришка повністю висохла, перш ніж надівати її знову на 
хлібопіч. 
автоматичний дозатор 
• Зніміть автоматичний дозатор з кришки і промийте в теплій мильній воді, а в разі 
необхідності, скористайтеся м’якою щіткою для її чищення. Переконайтеся, що дозатор 
повністю висох, перш ніж встановлювати його знову на кришку. 
 
Рецепти (додайте до піддону інгредієнти в тому порядку, який зазначений в рецептах).  
Простий білий хліб 
Програма 1 

Інгредієнти 500 г 750 г 1 кг 
Вода 245 мл 300 мл 380 мл 
Олія 1 ст.л. 1½ ст.л. 1½ ст.л. 
Невибілене борошно для пшеничного хліба 350 г 450 г 600 г 
Сухе знежирене молоко 1 ст.л. 4 ч.л. 5 ч.л. 
Сіль 1 ч.л. 1½ ч.л. 1½ ч.л. 
Цукор 2 ч.л. 1 ст.л. 4 ч.л. 
Сухі дріжджі (сорт, що легко перемішується) 1 ч.л. 1½ ч.л. 1½ ч.л. 
 ч.л. = 5 мл чайна ложка  
ст.л. = 15 мл столова ложка 
 
Булочки «бріош» 
Програма 6 

Інгредієнти 500 г 750 г 1 кг 
Молоко 130 мл 200 мл 280 мл 
Яйця 1 2 2 
Масло, топлене 80 г 120 г 150 г 
Невибілене борошно для пшеничного хліба 350 г 500 г 600 г 
Сіль 1 ч.л. 1½ ч.л. 1½ ч.л. 
Цукор 30 г 60 г 80 г 
Сухі дріжджі (сорт, що легко перемішується) 1 ч.л. 2 ч.л. 2½ ч.л. 
 
Хліб з несіяного борошна 
Програма 3 

Інгредієнти 750 г 1 кг 
Яйця 1 plus 1 egg yolk 2 



Вода See point 1 See point 1 
Лимонний сік 1 ст.л. 1 ст.л. 
Мед 2 ст.л. 2 ст.л. 
Несіяне борошно для хліба 450 г 540 г 
Невибілене пшеничне борошно 50 г 60 г 
Сіль 2 ч.л. 2 ч.л. 
Сухі дріжджі (сорт, що легко перемішується) 1 ч.л. 1½ ч.л. 
1 Додайте яйце/яйця в мірну склянку і додайте води для доведення кількості рідини 
до: - 
Розмір буханця 750 г 1 кг 
Рідина до  310 мл 380 мл 
2 Залийте в форму для випічки хліба разом з медом та лимонним соком. 
 
Швидке приготування білого хліба 
Кнопка експрес-циклу 
Інгредієнти 1 кг 
Тепла вода (32-35°C) 350 мл 
Олія 1 ст.л. 
Невибілене борошно для пшеничного хліба 600 г 
Знежирене сухе молоко 2 ст.л. 
Сіль 1 ч.л. 
Цукор 4 ч.л. 
Сухі дріжджі (сорт, що легко перемішується) 4 ч.л. 
1 Натисніть кнопку "ЕКСПРЕС-ЦИКЛ", і програма запуститися автоматично. 
 
Булочки «ролз» 
Програма 8 
Інгредієнти 1 кг 
Вода 240 мл 
Яйце 1 
Невибілене борошно для пшеничного хліба 450 г 
Сіль 1 ч.л. 
Цукор 2 ч.л. 
Вершкове масло 25 г 
Сухі дріжджі (сорт, що легко перемішується) 1½ ч.л. 
Для змазування скоринки:  
Яєчний жовток, збитий з 15 мл (1 ст.л.) води 1 

Насіння кунжуту і маку для посипання (за бажанням)  

1 По закінченні циклу переверніть і викладіть тісто на злегка посипану борошном 
поверхню. Злегка обімніть тісто і розділіть його на 12 рівних частин, сформуйте руками. 
2 Після формування залишіть приготовлені вироби на якийсь час для вистоювання 
тіста, потім запечіть у звичайній духовці. 
 



інгредієнти 
Основним інгредієнтом у випіканні хліба є борошно, відповідно, вибір правильного сорту 
борошна є ключовим для успішного випікання хліба. 
пшеничне борошно 
З пшеничного борошна виходить найкращий хліб. Пшениця складається із зовнішньої 
оболонки, часто іменованої висівками, і внутрішнього зерна, що містить пшеничний 
паросток і ендосперм. Саме білки ендосперму при змішуванні з водою формують 
клейковину. Клейковина розтягується як гума, і гази, що виділяються при бродінні 
дріжджів, утримуються цією плівкою, що й змушує тісто підніматися. 
біле борошно 
У такому борошні зовнішні висівки і пшеничний паросток видалені, залишається тільки 
ендосперм, що й перемелюється на біле борошно. Дуже важливо використовувати біле 
борошно з твердих сортів пшениці або хлібопекарське біле борошно, оскільки в ній 
міститься найвищий рівень білків, необхідних для формування клейковини. Не 
використовуйте просте біле борошно або борошно з розпушувачем для випікання 
дріжджового хліба у вашої хлібопечі, оскільки це призведе до погіршення якості хліба. Є 
кілька сортів білого борошна; для досягнення найкращого результату завжди вибирайте 
борошно найвищої якості, бажано невибілене. 
несіяне борошно 
Несіяне борошно містить висівки і зародки пшениці, що надає борошну горіховий 
присмак і робить текстуру хліба більш грубою. Знову ж таки, слід використовувати 
несіяне борошно з твердих сортів пшениці або хлібопекарське несіяне борошно. Буханця, 
випечені з 100% несіяного борошна, матимуть щільнішу структуру, ніж білий хліб. 
Висівки у борошні перешкоджають формуванню клейковини, і тісто з несіяного борошна 
піднімається повільніше. Використовуйте спеціальні програми для випікання хліба з 
несіяного борошна, щоб дати тісту час піднятися. Для менш щільної структури буханців 
замініть частину несіяного борошна білим хлібопекарським борошном. Хліб з несіяного 
борошна можна спекти швидше за допомогою прискореного циклу для несіяного 
борошна. 
сіре борошно з твердої пшениці 
Цей сорт борошна можна використовувати в комбінації з білим борошном або окремо. Він 
містить близько 80-90% пшеничних ядер, а отже, хліб з нього має менш щільну структуру, 
і при цьому дуже ароматний. Спробуйте використовувати це борошно в циклі основного 
білого хліба, замінивши 50% білого борошна з твердої пшениці темним борошном з 
твердої пшениці. Можливо, вам доведеться додати трохи більше рідини. 
непшеничні сорти борошна 
Інші сорти борошна, як, наприклад, житнє, можна використовувати з білим і несіяним 
борошном для випікання традиційних сортів хліба, таких як хліб з несіяного борошна 
грубого помелу або житній хліб. Додавання навіть незначної кількості надає хлібу 
помітний присмак. Не використовуйте такі сорти без домішок, оскільки з них виходить 
глевке тісто, що дасть грубий щільний буханець. Інші зернові, такі як пшоно, ячмінь, 
гречка, кукурудза й овес, містять мало білків і не виділяють досить клейковини для 
випікання традиційного хліба. 
Такі сорти борошна можна успішно застосовувати в малих кількостях. Спробуйте 
замінити 10-20% білого борошна кожної з перерахованих вище видів. 
сіль 
У хлібопеченні необхідно використовувати невелику кількість солі для підйому тіста і 
смакових якостей. Використовуйте дрібну столову або морську сіль, але не сіль крупного 
помелу, яку краще використовувати для присипки вручну зліплених булочок для 
формування хрусткої поверхні. Замінники з невеликим змістом солі краще не 
використовувати, оскільки більшість із них не містить натрію. 
• Сіль зміцнює структуру клейковини й робить тісто більш еластичним. 



• Сіль сповільнює дію дріжджів для уникнення надлишкового підйому тіста і не дає 
тісту опуститися. 
• Занадто велика кількість солі не дасть тісту гарненько піднятися. 
замінники цукру 
Використовуйте білий або коричневий цукор, мед, солодові витяжки, світлу патоку, 
кленовий сироп, чорну або звичайну патоку. 
• Цукор і рідкі замінники цукру надають хлібу колір, роблячи скоринку золотавою. 
• Цукор поглинає вологу, хліб зберігається довше. 
• Цукор живить дріжджі, хоча нові сорти сухих дріжджів можуть всмоктувати 
натуральний цукор і крохмаль, які містяться в борошні, але він робить тісто більш 
активним. 
• Солодкі булки містять не дуже багато цукру, а солодкості додають фрукти, глазур або 
патока. Використовуйте для випікання булок цикл солодкого хліба. 
• Якщо ви використовуєте рідкий замінник цукру, тоді повний обсяг рідини в рецепті 
потрібно трохи зменшити. 
жири та олія 
У тісто часто додають трохи жиру або олії, щоб зробити його м'якшим. Це також 
допомагає продовжити свіжість хліба. Використовуйте вершкове масло, маргарин або 
навіть сало в маленьких кількостях, до 25 г, або 22 мл (1½ ст.л/) олії. Коли в рецепті 
зазначені більші кількості для посилення смаку, найкраще використовувати вершкове 
масло. 
• Оливкову або соняшникову олію можна використовувати замість вершкового масла, 
відповідно зменшивши кількість рідини на 15 мл (3 ч.л.). Соняшникова олія є доброю 
альтернативою, якщо ви турбуєтеся про рівень холестерину. 
• Не використовуйте спреди з низьким вмістом жирів, оскільки вони містять до 40% 
води і мають властивості, відмінні від вершкового масла. 
рідини 
Деякі види рідин дуже важливі; в основному використовуються вода або молоко. Вода 
сприяє утворенню більш хрусткої скоринки, ніж молоко. До води часто додають 
порошкове молоко. При використанні таймера затримки процесу це дуже важливо, 
оскільки свіже молоко може скиснути. Для більшості програм годиться звичайна 
водопровідна вода, але для циклу швидкого випікання за 1 годину вода повинна бути 
теплою. 
• У холодну погоду відміряйте необхідну кількість води й залишіть її нагріватися при 
кімнатній температурі на 30 хвилин перед використанням. Якщо ви берете молоко з 
холодильника, зробіть те ж саме. 
• Околотина, йогурти, сметана і м'які сири, такі як рікотта, м’який нежирний сир і 
французький напіврідкий сир, використовуються як частина рідини для формування більш 
вологої, ніжної скоринки. Околотина додає приємний, трохи кислуватий присмак, якого 
немає в сільських сортах хліба і кислому тісті. 
• Для збагачення тіста, поліпшення кольору хліба і його структури, а також стабільності 
клейковини під час підйому тіста можна додати яйця. При додаванні яєць відповідно 
зменшуйте кількість рідини. Розбийте яйце в мірний стаканчик і залийте рідиною до 
необхідної кількості, зазначеної в рецепті. 
дріжджі 
Дріжджі бувають свіжі й сухі. Всі рецепти в цій книзі перевірялися з використанням сухих 
дріжджів швидкої дії, які не потрібно розчиняти у воді. Вони кладуться у ямку в борошні, 
де вони залишаються сухими і відділеними від рідини, поки не починається замішування. 
• Для найкращих результатів використовуйте сухі дріжджі. Використання свіжих 
дріжджів не рекомендується, оскільки результат їхнього використання може бути досить 
нестабільним порівняно з сухими. Не використовуйте свіжі дріжджі з функцією таймера 
затримки. 



Якщо ж ви хочете використовувати свіжі дріжджі, візьміть до уваги: 6 г свіжих дріжджів – 
1 ч.л. сухих дріжджів. Змішайте свіжі дріжджі з 1 ч.л. цукру і 2 ст.л. теплої води. Залишіть 
на 5 хвилин, поки суміш не почне пінитися. Потім додайте суміш до інших інгредієнтів у 
піддон для випікання. Можливо, для досягнення найкращих результатів вам доведеться 
злегка змінити кількість дріжджів. 
• Використовуйте кількості, зазначені в рецептах; занадто велика доза може привести 
до того, що тісто підніметься занадто високо і переллється через край піддону. 
• Відкритий пакет дріжджів повинен бути використаний протягом 48 годин, якщо 
виробником не зазначено інакше. Герметично закрийте пакет після використання. Заново 
запечатані пакети можна зберігати в морозильнику до наступного використання. 
• Використовуйте сухі дріжджі до дати, зазначеної на пакеті, оскільки їхня дія 
поступово погіршується з часом. 
• Ви можете користуватися сухими дріжджами, які виготовляються спеціально для 
використання в автоматичних хлібопечах. Це також дасть гарний результат, але вам, 
можливо, доведеться злегка змінити рекомендовану кількість інгредієнтів. 
використання власних рецептів 
Після того, як Ви випробували кілька рецептів з нашої інструкції, Ви можете спробувати 
Ваші власні рецепти, попередньо замісивши тісто вручну. Для початку виберіть з наших 
рецептів той, котрий найбільше нагадує Ваш власний, і використовуйте його як 
інструкцію. 
Прочитайте нижченаведені інструкції, і Ви зможете змінювати ваші рецепти. 
• Переконайтеся, що Ви використовуєте правильні кількості інгредієнтів для хлібопечі. 
Не перевищуйте рекомендований максимум. В разі необхідності зменшіть кількість 
інгредієнтів для відповідності порцій кількості борошна й рідини в рецептах, прикладених 
до Вашої хлібопечі. 
• Спочатку заливайте до піддону рідкі інгредієнти. Відділіть дріжджі від рідини 
шляхом їхнього додавання після борошна. 
• Замініть свіжі дріжджі на сухі легкого розмішування. Примітка: 6 г свіжих дріжджів – 
1 ч.л. (5 мл) сухих дріжджів. 
• Використовуйте знежирене порошкове молоко і воду замість свіжого молока, якщо Ви 
використовуєте таймер затримки. 
• Якщо у Вашому традиційному рецепті є яйця, додавайте їх як частину загальної 
кількості рідини. 
• Дріжджі не повинні змішуватися з іншими інгредієнтами до початку стадії 
замішування. 
• Перевірте консистенцію тісту під час перших хвилин замішування. Хлебопечки 
вимагають трохи м'якшого тіста, тому Вам, можливо, доведеться додати більше рідини. 
Тісто повинне бути достатньо вологим, щоб поступово опуститися. 
витягання, нарізання і зберігання хліба 
• Для одержання найкращих результатів, як тільки хліб спечеться, вийміть його з 
машини і відразу ж витягніть його з ємності, хоча хлебопіч може зберегти його теплим 
протягом 1 години, якщо Вас немає поблизу. 
• Витягніть піддон з хлібопечі за допомогою кухонних рукавичок, навіть якщо хлібопіч 
перебуває в стадії збереження тепла. Переверніть піддон догори дном і кілька разів 
струсніть, щоб витягтися готовий хліб. Якщо буханець не виходить, спробуйте обережно 
постукати куточком піддону об дерев'яну поверхню, або поверніть основу вала на дні 
піддону. 
• Тістомішалка повинна залишатися всередині піддону, коли ви витягаєте буханець, але 
вона може іноді виявитися всередині буханця. В такому випадку витягніть її перед 
нарізкою хліба за допомогою жаростійкого пластикового інструменту. Не користуйтеся 
металевими інструментами, оскільки вони можуть подряпати протипригарне покриття 
тістомішалки. 



• Дайте хлібу охолонути протягом щонайменше 30 хвилин на дротяній підставці, щоб з 
нього вийшла пара. Гарячий хліб різати важко. 
зберігання 
Домашній хліб не містить консервантів, тому його варто вжити протягом 2-3 днів після 
випікання. Якщо Ви не з'їли його відразу, обгорніть його фольгою або покладіть в 
герметичний пластиковий пакет. 
• Хрусткий французький хліб при зберіганні пом'якшає, тому його краще нічим не 
накривати, поки він не буде порізаний. 
• Якщо Ви хочете зберігати хліб кілька днів, покладіть його в морозильник. Нарізайте 
хліб до замороження, щоб вам потім легше було брати необхідну кількість. 
загальні поради та підказки 
Результати випікання хліба залежать від різних факторів, таких як якість інгредієнтів, 
точне відмірювання, температура і вологість. Для того, щоб забезпечити вдале випікання, 
ось кілька підказок, яких варто дотримуватися. 
Хлібопіч не є ізольованим приладом, тому на неї буде впливати навколишня температура. 
Якщо на вулиці жарка погода або хлібопіч використовується в жаркій кухні, хліб 
підніметься швидше, ніж при холодній погоді. Оптимальна температура - між 20 °C і 
24 °C. 
• У холодну погоду відміряйте необхідну кількість води й залишіть її нагріватися при 
кімнатній температурі на 30 хвилин перед використанням. Такої самої процедури 
дотримуйтесь з інгредієнтами з холодильника. 
• Користуйтеся інгредієнтами, нагрітими до кімнатної температури, якщо в рецепті не 
зазначено інакше, наприклад, для швидкого випікання на 1 годину вам буде потрібно 
нагріти рідину. 
• Додайте до ємності інші інгредієнти в тому порядку, який зазначений в рецепті. 
Дріжджі не повинні змішуватися з іншими інгредієнтами до початку стадії замішування. 
• Точне відмірювання є, мабуть, найважливішим фактором для вдалого випікання 
буханця. Більшість проблем виникають через неточне відмірювання інгредієнтів або 
відсутність одного з них. Дотримуйтеся або метричної, або британської системи 
вимірювання; вони не взаємозамінюються. Використовуйте мірну склянку і ложечку, що 
йдуть у комплекті з хлібопіччю. 
• Завжди користуйтеся свіжими непростроченими продуктами. Швидкопсувні 
продукти, такі  як молоко, сир, овочі  і  свіжі  фрукти, можуть швидко зіпсуватися в 
умовах нагрівання. Такі інгредієнти повинні бути використані тільки в сортах хліба, що 
відразу ж випікається. 
• Не додавайте забагато жиру, оскільки він формує перешкоду між дріжджами й 
борошном, уповільнюючи дію дріжджів, що може призвести до випікання важкого 
щільного буханця. 
• Поріжте масло або інші жири маленькими шматочками, перш ніж додавати їх у 
піддон. 
• Замініть частину води фруктовими соками, наприклад, апельсиновим, яблучним або 
ананасовим, коли печете фруктовий хліб. 
• Бульйони, одержані при варінні овочів, можна додавати як частину рідини. Вода з-під 
вареної картоплі містить крохмаль, який дає додаткове живлення для дріжджів і 
допомагає спекти м'якший хліб з більшим строком зберігання. 
• Для смаку можна додавати терту моркву або картопляне пюре. Кількість рідини у 
рецепті слід зменшити, оскільки ці продукти містять воду. Додайте трохи менше води і 
перевіряйте тісто під час змішування, додаючи трохи води в разі потреби. 
• Не перевищуйте кількості інгредієнтів, зазначеної в рецептах, оскільки це може 
ушкодити вашу хлібопіч. 
• Якщо тісто погано піднялося, спробуйте замінити водопровідну воду бутильованою 
або кип'яченою охолодженою. Якщо водопровідна вода сильно хлорована або фторована, 



це може вплинути на підйом тіста. Такий же вплив може бути від жорсткої води. 
• Варто перевірити тісто через п'ять хвилин безперервного замішування. Тримайте 
поруч із духовкою гнучку пластикову лопатку, щоб можна було зішкребти прилиплі до 
стінок піддону інгредієнти. Не ставте лопатку поруч з тістомішалкою і не намагайтеся 
перешкоджати її обертанню. Також перевірте тісто на предмет консистенції. Якщо тісто 
грудкувате, або машина замішує його з натугою, додайте води. Якщо тісто прилипає до 
стінок піддону і не формується в кульку, додайте борошна. 
• Не відкривайте кришку під час підходу або випікання, оскільки від цього тісто може 
опуститися. 
 
УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ 
Нижче описані деякі типові проблеми, які можуть виникнути під час приготування хліба в 
хлібопечі. Прочитайте про ці проблеми, їхні можливі причини, а також дії, які потрібно 
виконати для усунення цих порушень і успішного приготування хліба. 

УСКЛАДНЕННЯ МОЖЛИВА ПРИЧИНА РІШЕННЯ 
РОЗМІР І ФОРМА БУХАНЦЯ 
1. Хліб 
піднімається 
недостатньо 
високо 

• Хліб з несіяного борошна буде 
нижчим по висоті, ніж звичайний 
білий хліб, через менший вміст 
білка, що формує клейковину, у 
несіяному борошні. 
• Недостатня кількість рідини. 
 
• Не додали або додали 
недостатньо цукру. 
• Використовували неправильний 
сорт борошна. 
 
 
 
 
• Використовували неправильний 
сорт дріжджів. 
 
 
• Додали недостатньо дріжджів, 
або дріжджі були занадто старими. 
 
• Був обраний режим 
прискореного випікання хліба. 
• Дріжджі і цукор контактували 
один з одним до початку циклу 
замішування тіста 

• Нормальна ситуація, не потрібно 
жодних спеціальних заходів. 
 
 
 
• Збільште вміст рідини на 15 мл / 
3 ч.л. 
• Додайте всі інгредієнти, як зазначено 
в рецепті. 
• Можливо, ви використовували 
звичайне біле борошно замість борошна з 
твердої пшениці, у якому міститься 
більша кількість клейковини. Не 
використовуйте універсальне борошно, 
придатне для всіх видів виробів. 
• Для одержання найкращих 
результатів використовуйте тільки 
швидкодіючі дріжджі, що легко 
перемішуються. 
• Відміряйте рекомендовану кількість 
інгредієнтів і перевірте їхній строк 
придатності на пакуванні. 
• Даний цикл дає нижчі буханці. Це 
нормально. 
• Переконайтеся, що покладені на 
піддон інгредієнти не торкаються один 
одного. 

2. Буханці 
виходять 
пласкими, хліб не 
піднімається 

• Не додали дріжджі 
 
• Застарі дріжджі 
• Рідина була занадто гарячою 
 
 
• Забагато солі 
 
• Якщо використаний таймер 
затримки, дріжджі намокли до 
початку процесу приготування хліба 

• Додайте всі інгредієнти, як зазначено 
в рецепті. 
• Перевірте строк придатності 
• Використовуйте рідину необхідної 
температури, що відповідає обраному 
режиму приготування хліба. 
• Використовуйте рекомендовану 
кількість інгредієнтів 
• Розмістіть сухі інгредієнти по кутках 
піддону і зробіть невелике заглиблення в 
центрі сухих інгредієнтів для дріжджів, 
щоб захистити їх від рідини 



3. Випнута 
верхня частина - 
форма буханця 
нагадує гриб 

• Забагато дріжджів 
 
• Забагато цукру 
 
• Забагато муки 
 
• Недостатня кількість солі. 
 
• Тепла і волога погода 

• Зменште вміст дріжджів на ¼ чайні 
ложки 
• Зменште вміст цукру на 1 чайну 
ложку. 
• Зменште вміст борошна на 6-9 
чайних ложок 
• Використовуйте рекомендовану в 
рецепті кількість солі 
• Зменште вміст рідини на 15 мл / 3 
чайні ложки і дріжджів на ¼ чайні ложки 

4. Верхня і бічна 
частини осідають 

• Забагато рідини 
 
 
• Забагато дріжджів 
 
 
• Висока вологість і тепла погода 
могли стати причиною занадто 
швидкого підйому тіста 

• Наступного разу зменште вміст 
рідини на 15 мл / 3 чайні ложки або 
додайте трохи більше борошна 
• Наступного разу використовуйте 
рекомендовану в рецепті кількість або 
спробуйте цикл швидшого випікання 
• Остудіть воду або додайте молока з 
холодильника 

5. Скривлена і 
вузлувата верхня 
частина - нерівна 
поверхня 

• Недостатня кількість рідини. 
 
• Забагато муки 
• Верхня частина хліба може не 
зберегти ідеальну форму, але це не 
вплине на прекрасний аромат і смак 
хліба 

• Збільште вміст рідини на 15 мл / 
3 ч.л. 
• Точно відміряйте кількість борошна 
• Намагайтеся приготувати тісто з 
дотриманням якомога кращих умов 

6. При випіканні 
відбувається 
опадання буханця 

• Можливо, машина працювала 
на протягу або піддавалася 
поштовхам або трусінню під час 
підйому тіста 
• Обсяг інгредієнтів перевищив 
місткість піддону для хліба 
 
• Недостатня кількість солі або її 
відсутність (сіль запобігає занадто 
сильному підйому тіста.) 
• Забагато дріжджів 
• Тепла і волога погода 

• Змініть місце розташування хлібопечі
 
 
 
• Не використовуйте більше інгредієн-
тів, ніж це рекомендовано для при-
готування великого буханця (макс. 1 кг). 
• Використовуйте рекомендовану в 
рецепті кількість солі 
 
• Точно відміряйте кількість дріжджів 
• Зменште вміст рідини на 15 мл / 3 
чайні ложки і дріжджів на ¼ чайні ложки 

7. Буханець 
вийшов нерівним, 
нижчим з одного 
боку 

• Тісто було занадто сухим, або 
не було умов для його рівномірного 
підйому в піддоні 

• Збільште вміст рідини на 15 мл / 
3 чайні ложки 

СТРУКТУРА ХЛІБА 

8. Дуже щільна, 
важка структура 

• Забагато муки 
• Недостатня кількість дріжджів. 
 
• Недостатня кількість цукру. 

• Точно відміряйте потрібну кількість 
• Точно відміряйте кількість дріжджів 
відповідно до рекомендацій 
• Точно відміряйте потрібну кількість 

9. Хліб має 
отвори, грубу 
структуру і 
розриви 

• Не додали солі 
 
• Забагато дріжджів 
 
• Забагато рідини 

• Додайте всі інгредієнти, як зазначено 
в рецепті. 
• Точно відміряйте кількість дріжджів 
відповідно до рекомендацій 
• Зменште вміст рідини на 15 мл / 3 ч.л.

10. Центр буханця 
сирий, 
недостатньо 
пропечений 

• Забагато рідини 
• Під час роботи відбулося 
відключення електроживлення 
 
 
 
• Обсяг інгредієнтів був занадто 
великим, і машина не змогла його 
обробити 

• Зменште вміст рідини на 15 мл / 3 ч.л.
• Якщо в процесі випічки електро-
енергію вимкнено більш, ніж на 8 хвилин, 
необхідно витягти недопечений буханець 
з форми і почати процес спочатку, з 
новими інгредієнтами 
• Зменште обсяг інгредієнтів до 
максимально припустимої кількості 



11. Хліб погано 
ріжеться і дуже 
липкий 

• Розрізання здійснюється, коли 
хліб ще занадто гарячий 
 
 
• Використовується непідходящий 
ніж 

• Дайте буханцю охолонути на 
дротяній підставці принаймні протягом 30 
хвилин, щоб з нього вийшла пара, перш 
ніж його різати 
• Використовуйте спеціальний ніж для 
різання хліба 

КОЛІР І ТОВЩИНА СКОРИНКИ 

12. Темний колір 
скоринки / 
скоринка занадто 
товста 

• Використано налаштування 
ТЕМНОГО кольору скоринки 

• Наступного разу використовуйте 
налаштування середнього або світлого 
кольору скоринки 

13. Буханець 
підгорів 

• Несправність роботи хлібопечі • Див. розділ "Технічне обслуговування 
і робота з клієнтами" 

14. Занадто світла 
скоринка 

• Хліб випікався недостатньо 
довго 
• У рецепті немає сухого або 
свіжого молока 

• Збільште час приготування 
 
• Додайте 15 мл / 3 чайні ложки сухого 
знежиреного молока або 50% обсягу води 
замініть на молоко для одержання 
темнішого кольору 

УСКЛАДНЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПІДДОНОМ ДЛЯ ХЛІБА 
15. Не вдається 
зняти тістомішалку 
 
 
 
16. Хліб прилипає до 
піддона / його важко 
витягти 
струшуванням 

• Додайте воду в піддон для хліба 
і залишіть тістомішалку для 
відмокання, потім її можна буде 
зняти 
 
• Це може відбутися після 
тривалого періоду експлуатації 
машини 

• Додержуйтеся вказівок з чищення 
після кожного застосування. Можливо, 
вам доведеться злегка покрутити 
тістомішалку після відмочування, щоб 
усунути заїдання 
• Злегка змажте олією внутрішню 
частину піддону для хліба 
• Див. розділ "Технічне 
обслуговування і робота з клієнтами" 

МЕХАНІЧНА ЧАСТИНА МАШИНИ 

17. Хлібопіч не 
працює / 
тістомішалка не 
рухається 

• Хлібопіч не ввімкнена 
 
 
• Неправильно встановлений 
піддон для хліба 
• Обрано режим роботи з 
таймером затримки 

• Переконайтеся, що вимикач жив-
лення (9) перебуває у ввімкненому 
положенні. 
• Переконайтеся, що піддон 
зафіксований на своєму місці 
• Хлібопіч не запуститься, поки 
зворотний відлік не досягне 
встановленого часу запуску програми. 

18. Інгредієнти не 
перемішані 

• Ви не здійснили запуск хлібопечі
 
 
 
• Забули вставити тістомішалку в 
піддон 

• Після настроювання програми за 
допомогою панелі керування натисніть 
кнопку запуску для ввімкнення 
хлібопечі 
• Завжди перевіряйте, щоб 
тістомішалка була встановлена на вал 
у нижній частині піддона, перш ніж 
завантажувати інгредієнти 

19. Під час роботи 
відчувається горілий 
запах 

• Інгредієнти потрапили всередину 
печі 
 
 
 
• Піддон протікає 
 
• Обсяг інгредієнтів перевищив 
місткість піддону для хліба 

• Стежте за тим, щоб не пролити 
інгредієнти при їхньому завантаженні в 
піддон. Інгредієнти можуть згоріти при 
потраплянні на нагрівальний пристрій і 
викликати поява диму 
• Див. розділ "Технічне 
обслуговування і робота з клієнтами" 
• Не використовуйте більше 
інгредієнтів, ніж це рекомендовано в 
рецепті, і завжди точно відміряйте 
обсяг інгредієнтів 



20. Машина була 
помилково 
відключена від 
мережі, або 
відбулося 
переривання 
живлення під час 
роботи. Як можна 
врятувати буханець 
хліба? 

• Якщо машина перебуває на стадії замішування тіста, витягніть всі 
інгредієнти, викиньте їх у відходи і почніть весь процес заново 
• Якщо машина перебуває на стадії підйому тіста, витягніть тісто з піддону 
для хліба, надайте потрібну форму, покладіть його на змазаний маслом лист 
для хліба розміром 23 x 12,5 см, накрийте зверху і залишіть для підйому, 
поки воно не збільшиться вдвічі. Використовуйте налаштування "тільки 
запікання" 13 або запікайте буханець у попередньо розігрітій звичайній 
духовці при температурі 200°C / на відмітці 6 газової плити протягом 30-35 
хвилин або до формування золотаво-коричневої скоринки. 
• Якщо машина перебуває в циклі випікання, використовуйте 
налаштування "тільки випікання" 11 або запікайте буханець у попередньо 
розігрітій звичайній духовці при температурі 200°C / на відмітці 6 газової 
плити, знявши верхній піддон духовки. Обережно витягніть буханець з 
машини і покладіть його на нижній піддон духовки. Запікайте до появи 
золотаво-коричневої скоринки 

21. На дисплеї 
з'являється напис 
"E:01", і машину 
неможливо увімкнути 

• Камера печі занадто гаряча • Вийміть мережний шнур з розетки 
і залишіть охолонути протягом 30 
хвилин 

22. На дисплеї 
з'являється напис 
"H:HH" + "E:EE", 
машина не працює 

• Несправність роботи хлібопечі. 
Помилка датчика температури 

• Див. розділ "Технічне 
обслуговування і робота з клієнтами" 

 
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РОБОТА З КЛІЄНТАМИ 
• Якщо шнур живлення виявився ушкоджений, з метою безпеки замініть його у фірмі 
KENWOOD або авторизованому сервісному центрі фірми KENWOOD. 
Якщо вам потрібна допомога в користуванні приладом, техобслуговуванні або ремонті, 
зверніться до магазину, в якому ви придбали хлібопіч. 
 
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ЦЬОГО ПРОДУКТУ 
ВІДПОВІДНО ДО ДИРЕКТИВИ ЄС 2002/96/ЄС 
Після закінчення користування цей продукт не слід утилізувати як 
звичайне сміття. 
Його слід здати на спеціальний місцевий центр утилізації або дилеру, 
який надає такі послуги. Окрема утилізація побутової техніки дозволяє 
уникнути негативних наслідків для здоров'я та довкілля, які виникають 
при неправильній утилізації, і дозволяє повторне використання 
матеріалів, з яких вона виготовлена, що сприяє значній економії енергії 
та ресурсів. Як нагадування про необхідність окремої утилізації, на 
продукт нанесене маркування у вигляді перекресленого ящику для 
сміття. 
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