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KULLANMA KILAVUZU  
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BU KİTAPÇIK HAKKINDA 
 
Bu cihaz Avrupa Regülasyonlarına uygun olarak yapılmış olup, kullanıcıyı her türlü 
potansiyel riskten korumak için tasarlanmıştır. Bu tür cihazları daha önce kullanmış 
olsanız dahi bu kitapçığı dikkatlice okuyunuz. Kaza ve zararları engellemek için bu 
cihazı sadece kitapçıkta belirtilen kullanım amaçları doğrultusunda kullanınız. 
Kitapçığı okuduktan sonra atmayınız. Cihazı başka birilerine verecek olursanız bu 
kitapçığı da dahil etmeyi unutmayınız. 
 
 

ÖNEMLİ EMNİYET TALİMATLARI 
 
KULLANMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLE OKUYUNUZ.  
 
Elektrikli cihazların kullanımı için aşağıdakiler de dahil olmak üzere gereken tüm 
tedbirler alınmalıdır.  
1. Cihazı kullanmadan önce evinizdeki elektrik akımının cihazda belirtilen akımla 

aynı olduğundan emin olunuz.  
2. Cihaz prize takılıyken gözetimsiz bırakmayın ve her kullanımdan sonra fişini 

prizden çekiniz.  
3. Cihazı hiçbir zaman ısı kaynaklarının üzerinde veya yanında bırakmayınız.  
4. Cihazı her zaman düz ve dengeli yüzeylerde kullanınız. Cihazınızı kuru ve su 

bulunmayan ve ısıya maruz kalmayacağı bir yüzeye yerleştiriniz. 
5. Cihazı hiçbir zaman yağmura ya da güneşe mağruz bırakmayınız. 
6. Cihaz güç kablosunun veya prizinin sıcak yüzeylere temas etmediğinden emin 

olunuz, elektrikli ocak üzerinde veya mikrodalga fırın yakınında olmadığına emin 
olunuz.  

7. Bu cihazlar, sadece yanlarında güvenliklerinden sorumlu birisi olduğu veya 
kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili tehlikeler konusunda 
gerekli talimatlar verildiği takdirde düşük fiziksel, duyusal veya zihinsel 
kapasitelere sahip ya da bilgi ve deneyim eksikliği olan kişiler tarafından 
kullanılabilir.  

8. Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmamalıdır ve çocuklar bu cihazla 
oynamamalıdır. Temizlenmesi ve bakımı çocuklar tarafından yapılmamalıdır.  

9. Cihaz ve güç kablosu küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.  
10. Hiçbir zaman cihazın kendisini, gövdesini, fişini ya da prizini suya ya da herhangi 

bir sıvıya batırmayınız, bunun yerine dışını temizlemek için nemli bir bez 
kullanınız.  

11. Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan, montaj yaparken veya cihazi 
temizlemeden önce fişin prizden çıkarılmış olduğuna her zaman emin olunuz.  

12. Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan önce, cihazdaki düğmeleri kullanmadan 
önce veya prize ve güç kaynaklarına dokunmadan önce her zaman ellerinizin 
tamamıyla kuru olduğuna emin olunuz.  
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13. Cihazın fişini prizden çıkarmak için, fişi tutup prizden direkt olarak çıkarınız. 
Hiçbir zaman kablosundan çekerek prizden çıkarmaya çalışmayınız. 

14. Güç kablosu veya prizin zarar görmüş veya cihazda bir arıza görülmesi 
durumunda her türlü tehlikeden kaçınmak için değişim yetkili servis veya yetkili 
kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir.  

15. Uzatma kablosu kullanılıyorsa, kullanan kişinin güvenliği ve cihazın güvenli 
kullanımı açısından uzatma kablosunun elektrik akımının cihazda belirtilen akımla 
aynı olduğundan emin olunuz. Aynı olmadığı takdirde uzatma kabloları 
kullanımda kusurlara neden olabilir. 

16. Paketleme çocuklar için tehlikeli olabileceğinden onların yanında 
bırakılmamalıdır.  

17. Yanıkları engellemek için cihazı kullanım sırasında sıcağa dayanıklı bir yere 
yerleştiriniz. 

18. Cihazın sıcak kısımlarına dokunmayınız. 
19. Cihaz çalışır durumdayken cihazı hareket ettirmeyiniz. 
20. Cihazın çevresinde en az 5 cm boşluk bırakarak havalandırmasına izin veriniz, 

buhar çıkışlarını asla kapamayınız.  
21. Cihaz çalışır durumdayken ellerinizi makinenin içine koymayınız.  
22. Cihazın haznesini saklama ünitesi olarak kullanmayınız.  
23. (Mevcut ise) cihazda belirtilen MAX (En fazla) ve MIN (En az) seviyelerine dikkat 

edin. Maksimum (En fazla) seviyenin üzerinde miktar konulduğunda fışkırmalar 
ve yanıklar meydana gelebilir. Minimum (En az) seviyenin altında miktar 
konulduğunda cihaz aşırı ısınarak hasar görebilir. 

24. Cihaza harici güç kaynakları (harici zamanlayıcı, harici kumanda) ile müdahale 
edilmemelidir.  

25. Cihazı kullanan kişinin güvenliğini sağlamak adına orjinal olmayan ya da imalatçı 
tarafından onayı olmayan parçaların kullanımından uzak durunuz.  

26. Bu cihaz, yemeğe temas eden materyallar konusunda 27/10/2004 tarihli EC No. 
1935/2004 Avrupa Düzenlemelerine uygundur.  

27. Cihaza, imalatçı tarafından onaylanmayan ve kullanma kılavuzunda olmayan 
herhangi bir değişiklik yapıldığında garanti prosedürleri uygulanmayabilir.  

28. Cihazı atmak istemeniz durumunda, çalışmaz duruma getirmek için güç 
kablosunu kesmeniz tavsiye edilir. Ayrıca, cihazla veya bölümleriyle oynayan 
çocukların güvenliği açısından tehlikeli olabilecek aksesuarların zararsız hale 
getirilmesi tavsiye edilir.   

29. Bu cihaz, ev tarzı kullanım için tasarlanmış olup ticari veya endüstriyel kullanım 
amacıyla tasarlanmamıştır. 

30. Bu cihaz, sadece eve ait veya benzeri kullanımlar için uygundur. (Örn: ofis ve 
işyerlerindeki çalışan mutfakları için; çiftlik evleri için; otel, motel, pansiyon gibi 
yerlerde müşterin kullanımı için) 

31. Cihazı, bu kitapçıkta belirtilen tasarlanma ve kullanma amacı dışındaki nedenler 
için kullanmayınız. 
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KULLANIM AMACI 

 
Bu cihaz sadece kullanma kılavuzunda belirtilen ve ayrıntılarıyla açıklanan 19 pişirme 
programı doğrultusunda kullanılmalıdır. 

 
Bu cihaz, sadece özel kullanım için tasarlanmış olup ticari veya endüstriyel kullanım 
amacıyla tasarlanmamıştır. Cihazı eve ait veya benzeri kullanımlar için kullanınız. (Örn: 
ofis ve işyerlerindeki çalışan mutfakları için; çiftlik evleri için; otel, motel, pansiyon gibi 
yerlerde müşterin kullanımı için)  
 
Cihaza, imalatçı tarafından onaylanmayan ve kullanma kılavuzunda olmayan 
herhangi bir değişiklik yapıldığında garanti prosedürleri uygulanmayabilir.  
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CİHAZIN TANIMI (Şekil 1) 
 
 

A.  Cihaz gövdesi 
B.  Zamanlayıcı artış/düşüş düğmeleri 
C.  Ağırlık ayarlayıcı düğme 
D.  Program ayarlayıcı düğme 
E.  Ekran (Şekil 2) 
F.   Buhar çıkışları 
G.  Kapak 
H.  Pencere 
I.   Yoğurma bıçağı 
L.   Hazne 
M.  Ölçme kabı 
N.  Ölçme kaşığı 
O.  Açma/kapama düğmesi 
P.   Kızartma seviyesi düğmesi 
 
 
EKRAN (E) TANIMI (ŞEKİL 2) 
 
A.  Dinlendirme 
B.  Yoğurma 
C.  Mayalama 
D.  Zamanlayıcı 
E.  Gösterge 
F.   Ağırlık 
G.  Süre  
H.  Ön ısıtma 
I.   Pişirme 
L.   Sıcak tutma 
M.  Sonlandırma 
N.  Reçel fonksiyonu 
O.  Yoğun kızartma 
P.   Orta kızartma 
Q.  Hafif kızartma 
R.  Seçilen program 
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CİHAZIN KULLANIMI 
 

Cihaz Hakkında:  
 
Pane Express 1000 ekmek yapma makinesi ile evinizin konforunda kolayca ekmek 
yapabilirsiniz. Cihazınız sayesinde yoğurma, mayalama ve pişirme işlemleri tek bir 
makinede gerçekleşir. Doğru malzemeleri kullanıp ve direktifleri uyguladığınız takdirde 
Pane Express size mükemmel ekmekler hazırlar. 19 farklı pişirme programıyla 
herkesin damak tadına uygun ekmekler ve reçeller hazırlanabilir. Programları ve 
malzemeleri açıklayan tablolara bu kılavuzda ulaşabilirsiniz.  
 

 
Kullanmadan Önce: 
Cihazı “Temizlik ve Bakım” bölümünde açıklanan şekilde temizleyip kurulayınız. 
 
         Cihazı “COOKİNG” (Pişirme) moduna alarak 10 dakikadan fazla olmamak üzere 
çalıştırınız. 
Cihaz soğuduktan sonra cihazı tekrar temizleyip kurulayınız. 
UYARI: İlk defa çalıştırma esnasında cihazdan yeni elektrikli ev aletlerinin 
oluşturabileceği hafif duman veya koku yayılabilir. Bu normal bir durumdur ve 
kısa süre içinde kaybolur.  
 
 

KULLANIM TALİMATLARI 
 
1) Cihazın tüm parçaları temizleyip kurulayınız.  
2) Yoğurma bıçağını (I) haznenin (L) içine yerleştiriniz (Şekil 3). 
3) Temin edilen ölçme kabı (M) veya ölçme kaşığı (N) ile malzemeleri ölçünüz ve 
haznenin (L) içine ekleyiniz. 
4) Cihazın içindeki uygun çıkıntıya hazneyi (L) yerleştiriniz ve saat yönünde çevirerek 
kilitleyiniz (Şekil 4). 
 
UYARI: Tarifleri uygularken malzemelerin konma sırasına uymanız büyük önem 
taşır.  
Genellikle bu sıra; sıvı malzemeler, su, un, yumurta ve diğerleri olarak devam 
eder. Maya; sıvı malzemeler, su, un ve yumurta sonrasında diğer malzemelere 
en son eklenir. Mayanın tuz veya sıvı malzemelerle temasından kaçınınız.  
 
5) Kapağı (G) kapatınız ve cihazın fişini prize takınız. Ekran (E) “3:00” rakamlarını 
gösterir, cihaz “1” programına otomatik olarak ayarlanmıştır.  
6) Arzu ettiğiniz programı seçmek için program ayarlayıcı düğmeyi (D) kullanınız. 
7) Arzu ettiğiniz ekmek ağırlığını (500gr, 750 gr, 1000gr) seçmek için ağırlık ayarlayıcı 
düğmeyi (C) kullanınız. 8-19 arası programlar için ağırlık seçimi yapılamaz. 
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8) Arzu ettiğiniz kızartma seviyesini (hafif, orta, yoğun) seçmek için kızartma seviyesi 
düğmesini (P) kullanınız. 8-19 arası programlar için kızartma seviyesi seçimi 
yapılamaz. 
9) Gerekli ise, zamanlayıcı ayarlamak için zamanlayıcı artış/düşüş düğmelerini (B) 
kullanınız. 
Çabuk bozulabilecek yiyecekleri (yumurta, süt ürünleri vb.) kullanırken 
zamanlayıcı dikkatli kullanınız. 
10) Açma/kapama düğmesine (O) basınız. Cihaz uyarı sesi çıkarır ve yiyecekleri 
işlemden geçirmeye başlar. Zamanlayıcı ayarlandıysa kurulan zamanda başlar.  
Pişirme esnasında kapağın (G) altındaki vantilatörden buhar çıkabilir, bu normal 
bir durumdur. 
11) Ayarlanan programda ilave yiyecek seçeneği (kuruyemiş, çekirdek, tohum vb.) 
varsa, kapak açılıp ilaveler ekleneceği sırada cihaz 10 defa uyarı sesi çıkarır. Eklenme 
süresi seçilen programa göre değişiklik gösterir.  
12) Seçilen programı durdurmak için açma/kapama düğmesine (O) 3 saniye basınız. 
13) Ekrandaki (E) zaman “0:00”ı gösterdiğinde, pişirme işlemi sonlanmış demektir. 
Cihaz 10 defa uyarı sesi çıkarır ve otomatik olarak 1 saat boyunca “Sıcak Tutma” (L) 
programına geçer. “:” sembolü yanıp sönecektir (“Yoğurma” (B) programı hariç). 
14) 1 saat sıcak tutma işleminden sonra sıcak tutma programı otomatik olarak durur. 
 
Ekranda bu sembolü belirir. Sıcak tutma (L) özelliğini 1 saatten önce durdurmak için 
açma/kapama düğmesine (O) 3 saniye basınız. 
 
15) Cihazın fişini prizden çıkarınız ve kapağı (G) açınız. 
16) Fırın eldivenlerinizi giyerek haznenin (L) kulplarını sıkıca kavrayınız, saat yönünün 
tersinde çevirerek çekip çıkarınız (Şekil 5). 
17) Ekmeği çıkarmadan önce biraz soğumasını bekleyiniz, daha sonra yapışmaz 
spatula ile haznenin kenarlarından başlayarak ekmeği çıkarınız. Gerekli ise, bir ızgara 
veya temiz bir yüzey üzerinde hazneyi ters çevirip ekmek çıkana kadar yavaşça 
sallayınız.  
UYARI: Hazne çok ısınacağı için, koruyucu eldivenleriniz olmadan hazneye asla 
dokunmayınız. 
Ekmeği hazneden çıkarmak için asla metal aletler kullanmayınız, aksi takdirde 
yapışmaz kaplama zarar görebilir. 
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GÜÇ KAYNAĞI KESİNTİLERİ 
 

Olası bir güç kaynağı kesintisi 10 dakikadan az sürerse, güç kaynağı geri geldiğinde 
program kaldığı yerden devam eder. 10 dakikadan fazla kesintilerde program durur ve 
ekran varsayılan programa geri döner. Bu durumda, cihazın fişini prizden çıkarınız, 
soğumasını bekleyiniz, hazneyi boşaltınız, malzemeleri çıkarıp hazneyi temizleyiniz ve 
işleme baştan başlayınız.  
 
HATA KODLARI: 
Hata meydana gelmesi durumunda ekranda (E) aşağıdaki kodlar belirecektir: 
 
“H:HH”: Haznenin içindeki sıcaklık çok fazla 
1) Açma/kapama düğmesine (O) 3 saniye basarak programı durdurunuz. 
2) Cihazı fişten çıkarınız. 
3) Kapağı açıp cihazın 10-20 dakika boyunca soğumasını bekleyiniz. 
4) Programı tekrar başlatınız. 
 
“E:EO”: Sıcaklık sensörü ile bağlantı kopuk / sensör arızalı 
Cihazı yetkili servise götürerek sıcaklık sensörünü kontrol ettiriniz.  
 
ZAMANLAYICI AYARLAMA: 
Zamanlayı özelliğinin en yaygın kullanımı, sabaha taze ekmeğinizin hazır olması için 
bir önceki geceden programı başlatmaktır. Zamanlayıcı sayesinde ekmek 
hazırlanmasını 15 saate kadar çıkarabilirsiniz. 
Kullandığınız malzemelerinin arasında taze süt, yoğurt, peynir, yumurta, meyve, 
soğan gibi sıcak ve nemli ortamlarda birkaç saat içinde bozulabilir malzemeler 
varsa bu özelliği kullanmayınız.  
 
1) Ekmeğinizin ne zaman hazır olmasını istediğinize karar verip saat kaçta programı 

kurduğunuza bakın. Örneğin, ekmeğinizin sabah 6’da hazır olmasını istiyorsanız ve 
zamanlayıcıyı akşam 9’da kuruyorsanız, zamanlayıcı 9 saate kurulmalıdır. 
Zamanlayıcı artış/düşüş düğmelerine (B) basarak 9 saate getiriniz. Her 
bastığınızda zamanlayıcı 10 dakika artacak ya da azalacaktır.  

2) Seçilen program için gereken süre zamanlayıcı özelliği ile artıralamaz ya da 
azaltılamaz. 

 
HAMUR KIVAMI AYARLAMA: 
• Mayalanmanın ilk 5 dakikası pencereden (H) işlemi takip ediniz. Yumuşak bir somun 

oluşmalıdır. Yumuşak değilse, malzemeleri tekrar gözden geçirmeniz gerekebilir. Bu 
durumda, yoğurma veya dinlendirme esnasında kapağı (G) açarak malzeme 
ekleyiniz. Bu süreçler dışında malzeme eklenmesi önerilmez. 

• Hamur yapışkan görünüyor ve/veya haznenin (L) iç kenarlarına yapışıyorsa, birer 
seferde bir tepeleme çay kaşığını serpiniz. Hamur çok kuru ise, birer seferde bir çay 
kaşığı sıcak su ekleyiniz.  
Haznenin iç kenarlarına yapışan malzemelerini tahta veya plastik spatula yardımıyla 
gidermek mümkündür. 
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UYARI: Kapağı (G) gereğinden fazla açık tutmayınız. Un ve suyun hamura iyice 
emilmiş olduğuna emin olduktan sonra malzeme eklemesi yapınız.  

• Sonuncu yoğurma işlemi başlamadan önce kapağı (G) kapatmadığınız takdirde 
ekmek yeterince kabarmayacaktır.  

 
 
EKMEĞİ MUHAFAZA ETME: 
• Marketlerden aldığınız ekmekler genellikle katkı maddeleri barındırır. Evinizde 

hazırladığınız ekmekte bu maddeler bulunmadığı için, evde hazırlanan ekmek 
marketten alınan ekmekler kadar uzun süre muhafaza edilememektiedir, aynı 
görüntüde değillerdir ve tatları katkı maddeli ekmeklerden farklı olarak taze ekmeğin 
olması gerektiği gibidir.  

• Yapılan ekmeğin hemen tüketilmesi tercih edilse de, ekmekler oda sıcaklığında 2 
gün boyunca havası tamamen alınmış vakumlu poşetlerde saklanabilir.  

• Ev yapımı ekmeği dondurmak için önce tamamen soğumasını bekleyiniz, ardından 
havası tamamen alınmış vakumlu poşete koyarak dondurunuz.  
 

 
MALZEME EKLEME: 
• Tarifte belirtilen malzeme sırasına uyunuz.  
• İlave malzemeleri (meyve, kuruyemiş, kuru üzüm vb.) bir kenara koyup, 2. yoğurma 

işlemi için cihaz 10 defa uyarı sesi verdiğinde ekleyiniz.  
• Önce sıvı malzemeleri koyunuz. Bu genellikle sudur ancak süt ve/veya yumurta da 

tarife göre eklenebilir. Koyulan su sıcak değil ılık olmalıdır (37°C). Çok sıcak veya 
çok soğuk su mayalanmayı engeller.  

• Zamanlayıcı kullanılıyorsa peynirleşmeye başlamaması için süt kullanmayınız. 
• Tarifte belirtildiği üzere şeker ve tuz koyunuz. 
• Tarifte belirtiliyorsa akışkan malzemeleri ekleyiniz (bal, şurup, şeker şerbeti vb.). 
• Tarifte belirtildiği üzere kuru malzemeleri ekleyiniz (un, süt tozu, baharat vb.) 
• Zamanlayıcı kullanılıyorsa, ilave malzemelerin (meyve, kuruyemiş, kuru üzüm vb.) 2. 

yoğurma esnasında eklenmesi mümkün değildir, bu yüzden şimdi ekleyiniz. 
• En son olarak kuru maya veya kabartma tozu/sodyum bikarbonat ekleyiniz. 

Erkenden işleme girmemesi için suya değil kuru malzemelerin üzerine 
ekleyiniz. Tavsiye edilen kuru maya ekleme yöntemi, un kubbesinin içini açıp 
kuru mayanın eklenmesidir. 

• Zamanlayıcı kullanıyorsanız, kuru mayanın su veya diğer sıvı/akışkan malzemelerle 
temas etmemesi çok önemlidir. Temas etmesi durumunda, maya erkenden işleme 
girer ve sonuç olarak aşırı sert ve yoğun bir ürün ortaya çıkar.  
 

 
Un: 
• Kullandığınız unun türü çok önemlidir. Undaki en önemli element gluten adlı 

proteindir. Gluten, hamura yoğurulma ve kuru mayanın ürettiği karbon dioksiti tutma 
özelliklerini veren doğal bir yapıdır.  
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• Tam tahıl veya diğer tahıllı unların kullanımı da mümkündür. Bu tür unlar, beyaz 
unlara göre yüksek oranda lif fakat az oranda gluten içerirler. Bu, tahıllı ekmeklerin 
beyaz ekmeklere kıyasla daha küçük ve yoğun olmalarını sağlar.  

• Kullandığınız tarifte, belirtilen miktar beyaz unun yarısını beyaz un yerine tam tahıl un 
koyarsanız, tam tahıl tatlı ve beyaz ekmek kıvamlı ekmekler elde edersiniz. 

 
 
 
Maya: 
 

Kuru ve yaş aktif maya tekabül tablosu 

Kuru Yaş 

1/4 paket 2 gr 1 yemek kaşığı 7 gr 

1/2 paket 4 gr 2 yemek kaşığı 13 gr 

3/4 paket 6 gr 3 yemek kaşığı 21 gr 

1 paket 7 gr 3.5 yemek kaşığı 25 gr 

1.5 paket 10 gr 5 yemek kaşığı 37 gr 

2 paket 14 gr 7 yemek kaşığı 50 gr 
 
 
Sıvı Malzemeler: 
• Sıvı malzemeler genellikle su, süt veya ikisinin karışımını içerir. Su ekmeği daha kıtır 

hale getirirken, süt ekmeği daha yumuşak hale getirir. 
• Kullanılan suyun sıcaklığı damak zevkine göre değişkenlik gösterebilir. Cihaza 

alıştıkça size en uygun su sıcaklığına karar verebilirsiniz. Genellikle 20-25°C arası su 
sıcaklığı tercih edilir. Suyun temiz ve kireçsiz olması çok önemlidir. Su yerine süt 
kullanmak istiyorsanız taze süt veya %2 süt tozlu su kullanabilirsiniz, bu sayede 
ekmeğin kabuğunun rengi ve ekmeğin tadı arttırılır. Bazı tariflerde meyve suyu bile 
kullanılır. 

 
Düşük Yağ Oranı: 
Düşük yağ oranlı sıvı yağ, margarin vb. yağları kullanmaktan çekininiz. Bu ürünler 
düşük yağ içerdiği için yüksek yağ isteyen ekmek yapımına uygun olmayabilirler. 
Şeker: 
Şeker, mayayı besler ve etkin hale getirir. Ekmek kabuğuna tat, doku ve kızarıklık 
katar. Bal, şurup ve şeker şerbeti gibi ürünler de şekere alternatif. olarak kullanılabilir. 
Tatlandırcılar kuru mayayı beslemeyip öldürebileceği için kullanılmamalıdırlar.  
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Tuz: 
Tuz mayanın kabarışını kontrol altında tutmak için kullanılır. Tuzsuz ekmek çok fazla 
kabarıp daha sonra çökebilir. 
 
Yumurta: 
Yumurta ekmekleri daha yoğun hale getirir ve besin kaynağını arttırır, renk ekler ve 
ekmeğin şeklini ayarlar. Yumurtalar sıvı malzeme kategorisine girdiği için diğer sıvı 
malzemelerle birlikte eklenmelidir, aksi takdirde hamur cıvıklaşır ve yeterli derecede 
kabaramaz. 
 
Baharatlar: 
Baharatlar ana malzemelerle birlikte en baştan eklenebilir. Tarçın, zencefil, kekik, 
fesleğen gibi baharatlar ekmeğinize tat ve hoş bir görüntü verecektir. Az miktarda (1-2 
çay kaşığı) kadar baharat kullanınız.  
 
Ek Malzemeler: 
Meyve, kuru meyve, kuruyemiş gibi ek malzemeler yalnızca uygun programlarda 
eklenmelidir. Bu malzemeler küçük parçalar halinde ufalanmalıdır, peynir 
kullanılıyorsa rendelenmelidir, çikolata kullanılıyorsa küçük parçalar halinde 
doğranmalıdır.  
Tarifte belirtilen miktarları geçtiğiniz takdirde ekmeğiniz eşit oranda kabarmayabilir. 
Taze meyve ve kuruyemiş kullanırken ana sıvı malzemeleriyle kompanse etmeleri için 
içlerindeki meyve suyu ve yağ oranını göz önünde bulundurunuz.  
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PROGRAMLAR 
 
Aşağıdaki tablolarda belirtilen malzemelerin kullanım kılavuzunda belirtilen 
sıraya uygun eklendiğinden emin olunuz. 
Sıvı yağ erimiş tereyağı ile değiştirilebilir. 
 
Temel Program (1) 

Ağırlık 500 gr 750 gr 1000 gr 

Süre 2:55 3:00 3:05 

Su 210 ml 260 ml 320 ml 

Yağ 
1.5 yemek 

kaşığı  
 

15 gr 
2.5 yemek 

kaşığı  
 

25 gr 
3 yemek 

kaşığı  
 

45 gr  

Tuz 2/3 çay kaşığı 3 gr 1 çay 
kaşığı 6 gr 1 çay 

kaşığı 6 gr 

Şeker 1 yemek 
kaşığı 15 gr 2 yemek 

kaşığı 30 gr 2 yemek 
kaşığı 30 gr 

Un 2+1/3 bardak 320 gr 3 bardak 420 gr 3+1/2 
bardak 500 gr 

Maya 3/4 yaş maya 
(25 gr) 

3/4 paket 
toz maya 

1 yaş maya 
(25 gr) 

1 paket toz 
maya 

1 yaş maya 
(25 gr) 

1 paket toz 
maya 

 
 
 
Hızlı Ekmek Programı (2) 

Ağırlık 500 gr 750 gr 1000 gr 

Süre 1:55 2:00 2:05 

Su 140 ml 190 ml 230 ml 

Yağ 2 yemek 
kaşığı  26 gr  

2.5 yemek 
kaşığı  

 
33 gr  

3 yemek 
kaşığı  

 
39 gr  

Tuz 2/3 çay kaşığı 3 gr 3/4 çay 
kaşığı 4 gr 1 çay 

kaşığı 6 gr 

Şeker 1 yemek 
kaşığı 26 gr 2 yemek 

kaşığı 30 gr 3 yemek 
kaşığı 39 gr 
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Un 2 bardak 290 gr 2+1/2 
bardak 360 gr 3 bardak 435 gr 

Maya 3/4 yaş maya 
(25 gr) 

3/4 paket 
toz maya 

1 yaş maya 
(25 gr) 

1 paket toz 
maya 

1 yaş maya 
(25 gr) 

1 paket toz 
maya 

 
 
 Tatlı Ekmek Programı (3) 

Ağırlık 500 gr 750 gr 1000 gr 

Süre 3:40 3:45 3:50 

Su 120 ml 160 ml 200 ml 

Yağ 1+1/2 yemek 
kaşığı  20 gr 

2 yemek 
kaşığı  

 
26 gr 

2+1/2 
yemek 
kaşığı 

 
32 gr katı 

Tuz 1/2 çay 
kaşığı 2 gr 1/2 çay 

kaşığı 2 gr 1/2 çay 
kaşığı 2 gr 

Yumurta 1 yumurta 60 gr 1 yumurta  60 gr 1 yumurta 60 gr 

Şeker 2 yemek 
kaşığı 30 gr 3 yemek 

kaşığı 45 gr 4 yemek 
kaşığı 60 gr 

Süt 1/4 bardak 35 gr 1/3 bardak 47 gr 1/2 bardak 70 gr 

Un 2 bardak 290 gr 2+3/4 
bardak 380 gr 3+1/2 

bardak 70 gr 

Maya 3/4 yaş maya 
(25 gr) 

3/4 paket 
toz maya 

1 yaş maya 
(25 gr) 

1 paket toz 
maya 

1 yaş maya 
(25 gr) 

1 paket toz 
maya 

 
 

Fransız Ekmeği (4) 

Ağırlık 500 gr 750 gr 1000 gr 

Süre 3:55 4:00 4:05 

Su 180 ml 260 ml 320 ml 

Yağ 
1 yemek 

kaşığı  
 

10 gr  
1+1/2 
yemek 
kaşığı  

 
15 gr 

2 yemek 
kaşığı  

 
20 gr  
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Tuz 2 çay kaşığı 12 gr 2+1/2 çay 
kaşığı 15 gr 3 çay 

kaşığı 18 gr 

Şeker 1+1/2 yemek 
kaşığı 23 gr 

1+1/2 
yemek 
kaşığı 

23 gr 2 yemek 
kaşığı 30 gr 

 Beyaz 
Un 2+1/4 bardak 300 gr 2+3/4 

bardak 400 gr 3+1/2 
bardak 500 gr 

Maya 3/4 yaş maya 
(25 gr) 

3/4 paket 
toz maya 

1 yaş maya 
(25 gr) 

1 paket toz 
maya 

1 yaş maya 
(25 gr) 

1 paket toz 
maya 

 
 
Tam Tahıllı Ekmek (5) 

Ağırlık 500 gr 750 gr 1000 gr 

Süre 3:55 4:00 4:05 

Su 180 ml 260 ml 270 ml 

Yağ 
2 yemek 

kaşığı  
 

26 gr  
2+1/2 
yemek 
kaşığı 

 
38 gr 

3 yemek 
kaşığı 

 
45 gr 

Tuz 2/3 çay kaşığı 3 gr 3/4 çay 
kaşığı 4 gr 1 çay 

kaşığı 6 gr 

Esmer 
Şeker 

1+3/4 yemek 
kaşığı 20 gr 2 yemek 

kaşığı 26 gr 3 yemek 
kaşığı 39 gr 

 Beyaz 
Un 1 bardak 145 gr 1+1/2 

bardak 180 gr 2 bardak 220 gr 

Esmer 
Un 1 bardak  145 gr 1+1/2 

bardak 180 gr 2 bardak 220 gr 

Maya 3/4 yaş maya 
(25 gr) 

3/4 paket 
toz maya 

1 yaş maya 
(25 gr) 

1 paket toz 
maya 

1 yaş maya 
(25 gr) 

1 paket toz 
maya 
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Çavdar Ekmeği (6) 

Ağırlık 500 gr 750 gr 1000 gr 

Süre 3:25 3:30 3:35 

Su 180 ml 220 ml 270 ml 

Yağ 
2 yemek 

kaşığı 
 

26 gr 
2+1/2 
yemek 
kaşığı  

 
38 gr 

3 yemek 
kaşığı  

 
45 gr 

Tuz 2/3 çay kaşığı 3 gr 3/4 çay 
kaşığı 4 gr 1 yemek 

kaşığı 6 gr 

Esmer 
Şeker 

1+3/4 yemek 
kaşığı 20 gr 2 yemek 

kaşığı 26 gr 3 yemek 
kaşığı 39 gr 

 Beyaz 
Un 1 bardak 145 gr 1+1/2 

bardak 180 gr 2 bardak 220 gr 

Çavdar 
Unu 1 bardak  145 gr 1+1/2 

bardak 180 gr 2 bardak 220 gr 

Maya 3/4 yaş maya 
(25 gr) 

3/4 paket 
toz maya 

1 yaş maya 
(25 gr) 

1 paket toz 
maya 

1 yaş maya 
(25 gr) 

1 paket toz 
maya 

 
 

Glutensiz Ekmek (7) 

Ağırlık 500 gr 750 gr 1000 gr 

Süre 2:55 3:00 3:05 

Su 140 ml 190 ml 230 ml 

Yağ 
2 yemek 

kaşığı 
 

26 gr 
2+1/2 
yemek 
kaşığı  

 
38 gr 

3 yemek 
kaşığı  

 
45 gr 

Tuz 2/3 çay 
kaşığı 3 gr 3/4 çay 

kaşığı 4 gr 1 çay 
kaşığı 5 gr 

Şeker 2 yemek 
kaşığı 30 gr 

2+1/2 
yemek 
kaşığı 

38 gr 3 yemek 
kaşığı 39 gr 

Glutensiz 
Un 

1+3/4 
bardak 255 gr 2 bardak 290 gr 2+1/4 

bardak 325 gr 
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Mısır 
Unu 1/4 bardak  35 gr 1/2 bardak 70 gr 3/4 bardak 110 gr 

Maya 3/4 yaş 
maya (25 gr) 

3/4 paket 
toz maya 

1 yaş maya 
(25 gr) 

1 paket toz 
maya 

1 yaş maya 
(25 gr) 

1 paket toz 
maya 

 
 

Pirinç Ekmeği (8) 

Ağırlık 500 gr 750 gr 1000 gr 

Süre 2:40 2:45 2:50 

Su 150 ml 190 ml 230 ml 

Yağ 
2 yemek 

kaşığı 
 

26 gr 
2+1/2 
yemek 
kaşığı  

 
38 gr 

3 yemek 
kaşığı  

 
39 gr 

Tuz 2/3 çay 
kaşığı 3 gr 3/4 çay 

kaşığı 4 gr 1 çay 
kaşığı 6 gr 

Yumurta 1 yumurta 60 gr 1 yumurta 60 gr 1 yumurta 60 gr 

Şeker 1 yemek 
kaşığı 15 gr 2 yemek 

kaşığı 30 gr 2 yemek 
kaşığı 30 gr 

Un 2 bardak 290 gr 2+1/2 
bardak 360 gr 3 bardak 435 gr 

Pişmiş 
Pirinç 1/4 bardak  1/3 bardak  1/2 bardak 110 gr 

Maya 3/4 yaş 
maya (25 gr) 

3/4 paket 
toz maya 

1 yaş maya 
(25 gr) 

1 paket toz 
maya 

1 yaş maya 
(25 gr) 

1 paket toz 
maya 

 
 

Sandviç Ekmeği (9) 

Ağırlık 500 gr 750 gr 1000 gr 

Süre 4:55 5:00 5:05 

Su 210 ml 250 ml 300 ml 

Yağ 
1/2 yemek 

kaşığı 
 

6 gr 
3/4 yemek 

kaşığı  
 

10 gr 
1+1/3 
yemek 
kaşığı  

 
15 gr 
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Tuz 2/3 çay 
kaşığı 3 gr 3/4 çay 

kaşığı 4 gr 1 çay 
kaşığı 6 gr 

Şeker 2/3 çay 
kaşığı 3 gr 3/4 çay 

kaşığı 4 gr 1 çay 
kaşığı 6 gr 

Un 2 bardak 290 gr 2+1/2 
bardak 360 gr 3 bardak 435 gr 

Maya 3/4 yaş 
maya (25 gr) 

3/4 paket 
toz maya 

1 yaş maya 
(25 gr) 

1 paket toz 
maya 

1 yaş maya 
(25 gr) 

1 paket toz 
maya 

 
 

Tatlı Hamuru (10) 

Süre 2:20 

Tohum Yağı 3 yemek kaşığı 

 Yumurta 4 yumurta 

Şeker 130 gr 

Kendiliğinden Kabaran Un 150 gr 

Krema Tozu (tercihe göre) 2 yemek kaşığı 

Şeker miktarı damak zevkine göre değiştirilebilir 
 
 

%100 Tam Tahıllı Hamur (11) 

Süre 3:10 

Şeker 2 yemek kaşığı 

Yağ 2 yemek kaşığı 

Tuz 1+1/2 çay kaşığı 

Su 380 ml 

Tam Tahıllı Un 600 gr 

Maya 1 yaş maya (25 gr) veya 1 paket toz maya 
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%70 Tahıllı Hamur (12) 

Süre 3:10 

Beyaz Un 175 gr 

Şeker 2 yemek kaşığı 

Yağ 2 yemek kaşığı 

Tuz 1+1/2 çay kaşığı 

Su 370 ml 

Tam Tahıllı Un 425 gr 

Maya 1 yaş maya (25 gr) veya 1 paket toz maya 
 
Pizza Hamuru (12) 

Süre 0:45 

Su 170 ml 

Tuz 1 yemek kaşığı 

Zeytinyağı 1 yemek kaşığı 

Beyaz Un 300 gr 

Maya 1 yaş maya (25 gr) veya 1 paket toz maya 
 
Mayalanmış Hamur (13) 

Süre 1:30 

Su 350 ml 

Tuz 1+1/2 çay kaşığı 

Zeytinyağı 2 yemek kaşığı 

Şeker 2 yemek kaşığı 

Beyaz Un 600 gr 

Maya 1 yaş maya (25 gr) veya 1 paket toz maya 
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Karıştırma Özelliği (14-15) 

Süre 8 - 45 dakika (ayarlanabilir süre) 

Maya 1+1/4 yemek kaşığı 

Beyaz Un 560 gr 

Yağ 2 yemek kaşığı 

Tuz 1 yemek kaşığı 

Su 330 ml 

14. program 15 dakika sürer. 15. program 14. programın süresi uzatılmış halidir ve 8 - 45 
dakika arası ayarlanabilir. Süre (+) / (-) tuşlarından ayarlanabilir. 

 
 

Reçel (16) 

Süre 1:20 

Meyve Posası 300 gr 

Şeker 150 gr 

Limon Suyu 1/2 limon 

Şekeri eklemeden önce 20 dakika beklemeniz ve azar azar eklemeniz tavsiye edilir. 
 
 

Yoğurt (17) 

Süre 8:00 [“Weight Setting” (Ağırlık Ayarlama) 
butonu ile 0:06 - 10:00 arası süre ayarlanabilir] 

Tam Yağlı Süt 1000 ml 

Doğal Yoğurt 100 ml 

Şeker (tercihe bağlı) 60 gr 
 

Buz Çözme (18) 

Süre 00:30 (0:10 - 2:00 arası ayalanabilir) 

Cihaz buz çözme işlemini 50°C sıcaklıkta sürdürür. Süre (+) / (-) tuşlarından ayarlanabilir. 
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Pişirme (19) 

Süre 00:30 (0:10 - 1:30 arası ayalanabilir) 

Genel pişirme işlemleri için uygundur. Cihaz pişirme işlemini 150°C sıcaklıkta sürdürür. Süre (+) 
/ (-) tuşlarından ayarlanabilir. 

 
 
 
 

TEMİZLİK VE BAKIM 
 
• Cihazı daha uzun kullanım ve etkili sonuçlar için daima temiz tutunuz.  
• Hiçbir zaman cihazın kendisini, gövdesini, fişini ya da prizini suya ya da 

herhangi bir sıvıya batırmayınız, bunun yerine dışını temizlemek için nemli bir 
bez kullanınız ve ardından kurulayınız. 

• Cihazın ek aksesuarlarını kullanmadan, montaj yaparken veya cihazi 
temizlemeden önce fişin prizden çıkarılmış olduğuna her zaman emin olunuz. 

• Cihazı temizlemeden önce soğumasını bekleyiniz.  
• Haznenin (L) içinden hamur/ekmeği çıkarmak için asla metal mutfak gereçleri 

kullanmayınız.  
 
1. Haznenin (L) içini ve dışını nemli bir bezle temizleyiniz.  

Yoğurma bıçağını (I) temizlemek için hazneyi (L) sıcak suyla doldurup 30 dakika 
bekleyiniz. Daha sonra bıçağı nemli bir bezle temizleyebilirsiniz.  

2. Ölçme kabını (M) ve ölçme kaşığını (N) sıcak ve sabunlu suyla yıkayınız. 
3. Diğer tüm yüzeyleri nemli bir bezle temizleyiniz. Gerekli görürseniz, çok az miktar 

deterjan kullanınız ve ardından iyice durulandığından emin olunuz.  
 

Problem Nedenleri Çözümler 

Cihazdan yanık kokusu 
geliyor 

Haznenin içinde un veya diğer 
malzemeler birikmiş  

Cihazı kapatınız ve tamamen 
soğumasını bekleyiniz. Temiz 
bir bez ile biriken malzemeleri 
temizleyiniz 

Malzemeler tam karışmıyor Hazne veya yoğurma bıçağı 
tam montajlanamamış 

Haznenin veya yoğurma 
bıçağının tam 
montajlandığından emin 
olunuz 

Gerekenden fazla malzeme 
konulmuş 

Malzemeleri tekrar ölçerek 
kullanınız 
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Cihaz çalıştırıldığında “HHH” 
hata kodu çıkıyor 

Cihazın iç sıcaklığı çok fazla Cihazı kapatınız, kapağı açınız 
ve hazneyi çıkarınız. Tekrar 
program seçmeden önce 15-
30 dakika arası soğumasını 
bekleyiniz 

Pencere yoğunlaşma sonucu 
buhar ile kaplandı 

Pencere yoğurma ve 
mayalama işlemleri sırasında 
buhar ile kaplanabilir 

Normal bir durumdur, 
kullanım bittikten sonra 
pencereyi temizleyiniz 

Ekmeği çıkarırken yoğurma 
bıçağı ekmeğe takılı kalıyor 

Çok yoğun kızartılma ayarı 
seçildiyse ekmeğin kabuğu 
fazla sertleşebilir 

Normal bir durumdur, ekmek 
soğuduktan sonra spatula 
yardımıyla bıçağı çıkarınız 

Hamur yeterince karışmamış 
(Örn. hamurun kenarında 
veya ortasında un kalıntıları 
var) 

Hazne veya yoğurma bıçağı 
tam montajlanamamış 

Haznenin veya yoğurma 
bıçağının tam 
montajlandığından emin 
olunuz 

Gerekenden fazla malzeme 
konulmuş 

Malzemeleri tekrar ölçünüz 

Glutensiz un kullanıldıysa 
fazla ıslak hamur oluşmuş 

Hamur ıslaksa spatula 
yardımıyla kenarlarından 
çıkarınız. Hamur çok kuru ise 
azar azar 1 yemek kaşığı su 
ekleyerek istenilen kıvama 
getiriniz 

Hamur fazla mayalandığı için 
kapağı zorluyor 

Malzeme miktarları doğru 
ayarlanmamış 

Malzemeleri tekrar ölçerek 
kullanınız 

Yeterince tuz eklenmemiş/tuz 
eklenmemiş 

Çeyrek çay kaşığı kadar maya 
azaltmaya çalışınız 

Yoğurma bıçağı haznenin 
içine yerleştirilmemiş 

Yoğurma bıçağının 
yerleştirilmiş olup olmadığını 
kontrol ediniz 

Ekmek kabarmıyor Malzeme miktarları doğru 
ayarlanmamış 

Malzemeleri (özellikle un ve 
tuzu) tekrar ölçerek kullanınız 

Kabartma tozu veya unun son 
kullanma tarihleri geçmiş 

Kabartma tozu veya unun son 
kullanma tarihlerini kontrol 
ediniz 

İşlem sırasında cihazın kapağı 
açılmış 

Sıvı malzemelerin oda 
sıcaklığında eklendiğinden 
emin olunuz 

Ekmeğin üzerinde bir delik var Hamur fazla hızlı mayalanmış Kapağı işlem sırasında 
açmayınız 

Gerekenden fazla su veya 
maya eklenmiş 

Malzemeleri tekrar ölçerek 
kullanınız 
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Tarif için yanlış program 
seçilmiş 

Daha yoğun kızartma ayarı 
seçiniz 

Ekmek kabuğunun rengi çok 
açık 

Gerekenden fazla şeker 
eklenmiş 

Şeker miktarını azaltın ve 
daha az yoğun kızartma ayarı 
seçiniz 

Ekmeğin şekli düzgün değil Özellikle tam tahıllı un kullanılan ekmeklerde normal bir 
durumdur 
Gerekenden fazla su veya 
maya eklenmiş 

Malzemeleri tekrar ölçerek 
kullanınız 

Mayalanma ve pişirme 
işlemlerinden önce yoğurma 
bıçağı hamuru yanlamasına 
çevirmiş 

Su veya maya oranını azaltınız 

Ekmeğin içinde/kenarlarında 
oyuklar var 

Hamur fazla ıslak Malzemeleri tekrar ölçerek 
kullanınız 

Gereğinden fazla maya 
kullanılmış 

Su veya maya oranını azaltınız 

Hiç tuz eklenmemiş Tuz ekleyiniz 

Çok fazla sıcak su eklenmiş Ilık su kullanınız 

Ekmeğin fazla yoğun kıvamı 
var 

Fazla un kullanılmış veya 
unun son kullanma tarihi 
geçmiş 

Malzemeleri tekrar ölçerek 
kullanınız 

Yeterli su eklenmemiş Malzemeleri tekrar ölçerek 
kullanınız 

Tam tahıllı un kullanıldığı için ekmek daha yoğun olabilir 

Haznenin rengi 
lekelenmiş/koyulaşmış 

Bulaşık makinesinde yıkanmış, lekelenmesi normaldir fakat 
haznenin kalitesine etki etmez 
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İMALATÇI  FİRMA: 
De’Longhi Appliances s.r.l -  
Divisione Commerciale Ariete 
Adres: Via San Quirico, 300 50013 -  
Campi Bisenzio FIRENZE 
Tel: +39 0422 4131 
Fax:+39 0422 41376-37 
www.ariete.net 

 

İTHALATÇI FİRMA: 
Star Dekor San. Ve Dış Tic. A.Ş. 
Adres:  İstoç Öksüzoğulları Plaza  
E-1 Blok K:5 No:53 Bağcılar/İstanbul 
Tel: +90 212 245 80 53   
E-mail:ariete@stardekor.com.tr 
www.ariete.online 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


