








 

 
 

Πρόβληµα                                                               Αιτία                                                                     Λύση 

Καπνός βγαίνει από 
τον κάδο  ψησίµατος 
ή τις διεξόδους 

Τα συστατικά κολλούν 
στον κάδο  ψησίµατος ή 
έξω από τον κάδο 
ψησίµατος 

Βγάλτε την πρίζα 
και καθαρίστε 
έξω από τον 
κάδο ψησίµατος 
ή το τµήµα 
ψησίµατος 

Το ψωµί βουλιάζει στη  
µέση και είναι υγρό στο 
κάτω σηµείο 

Το ψωµί έµεινε πάρα 
πολύ  στον  κάδο µετά 
το ψήσιµο και 
θερµάνθηκε 

Βγάλτε το ψωµί από 
τον κάδο ψησίµατος 
προτού να τελειώσει 
η λειτουργία  
θέρµανσης 

Είναι δύσκολο να βγάλετε 
το ψωµί από τον κάδο 
ψησίµατος 

Το κάτω σηµείο της 
φραντζόλας είναι 
κολληµένο στον 
γάντζο ζύµωσης 

Καθαρίστε τον γάντζο 
ζύµωσης και τους 
άξονες µετά το ψήσιµο. 
Εάν είναι απαραίτητο, 
γεµίστε  τον κάδο 
ψησίµατος της µε 
ζεστό νερό για 30 
λεπτά. Κατόπιν οι 
γάντζοι ζύµωσης 
µπορούν να 
αφαιρεθούν εύκολα και 
να καθαριστούν 

Τα συστατικά δεν 
αναµιγνύονται ή το 
ψωµί δεν ψήνεται 
σωστά 

Ανακριβής ρύθµιση 
προγράµµατος 

Ελέγξτε τις 
επιλεγµένες επιλογές 
και άλλες ρυθµίσεις  

 
Το κουµπί 
START/STOP 
πατήθηκε ενώ η 
µηχανή  λειτουργούσε 

Μην 
χρησιµοποιήστε 
τα συστατικά και 
αρχίστε πάλι  

 
Το καπάκι ανοίχτηκε 
αρκετές φορές ενώ 
λειτουργούσε η 
συσκευή 

Το καπάκι µπορεί να 
ανοιχτεί µόνο εάν ο 
χρόνος που φαίνεται 
στην οθόνη είναι  
περισσότερο από 1:30 
ώρες. Σιγουρευτείτε ότι 
το καπάκι  έκλεισε 
καλά αφού άνοιξε 

 
 

Μακροχρόνι
α διακοπή 
ρεύµατος 
ενώ 
λειτουργούσ
ε η συσκευή 

Μην 
χρησιµοποιήστε 
τα συστατικά και 
αρχίστε πάλι  

 
Η περιστροφή των 
γάντζων ζύµωσης 
εµποδίζεται 

Ελέγξτε αν οι γάντζοι 
ζύµωσης εµποδίζονται 
από σιτάρι, κ.λ.π. 
Βγάλτε τον κάδο 
ψησίµατος και ελέγξτε 
εάν οι οδηγοί γυρίζουν. 
Εάν αυτό δεν ισχύει,  
στείλετε τη συσκευή 
στην εξυπηρέτηση 
πελατών 

Η συσκευή δεν αρχίζει. 
Το χρονικό ακουστικό 
σήµα σταµατάει. Η 
οθόνη παρουσιάζει 
H:HH 

Η συσκευή είναι 
ακόµα ζεστή από  την 
προηγούµενη 
διαδικασία ψησίµατος 

Πιέστε το κουµπί 
START/STOP για  10 
δευτερόλεπτα µέχρι να 
εµφανιστεί 1 3:00 
(κανονικό  
πρόγραµµα). Βγάλτε 
την πρίζα. Βγάλτε τον 
κάδο ψησίµατος και 
αφήστε το να κρυώσει 
στη θερµοκρασία 
δωµατίου. Κατόπιν 
βάλτε την πρίζα και 
ξεκινήστε πάλι 
 

 Λάθος ηλεκτρονικό ή 
του προγράµµατος 

Βάλτε το test σε 
λειτουργία βγάζοντας 
την πρίζα, κρατήστε το 
κουµπί του µενού 
πατηµένο και 
ξαναβάλετε την πρίζα 
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Το ψωµί φουσκώνει πάρα 
πολύ γρήγορα 

- πάρα πολύ µαγιά, πάρα πολύ 
αλεύρι, όχι αρκετό αλάτι - ή αρκετές 
από αυτές τις αιτίες 

α / β 

Το ψωµί δεν φουσκώνει 
καθόλου  ή όχι αρκετά 

- καθόλου µαγιά ή πάρα πολύ λίγη - 
παλιά ή πολυδιατηρηµένη µαγιά - 
υγρό πάρα πολύ ζεστό - η µαγιά έχει 
έρθει σε επαφή µε το υγρό - λάθος 
τύπος αλευριού ή πολυδιατηρηµένο 
αλεύρι - πάρα πολύ ή όχι αρκετό υγρό 
- όχι αρκετή ζάχαρη 

α / β  
ε  
γ 
δ 
ε 
α / β / η α / β  

Η ζύµη φουσκώνει πάρα 
πολύ  και ξεχειλίζει από 
τον κάδο ψησίµατος 

- εάν το νερό είναι πάρα πολύ µαλακό 
η µαγιά ζυµώνεται περισσότερο - 
πάρα πολύ γάλα έχει επιπτώσεις στη 
ζύµωση της µαγιάς 

ζ / λ γ 

Το ψωµί βουλιάζει στη  
µέση 

- Ο όγκος της ζύµης είναι µεγαλύτερος 
από τον κάδο και το ψωµί  βουλιάζει - 
Η ζύµωση έγινε πάρα πολύ απότοµα ή 
πάρα πολύ γρήγορα εξ αιτίας της  
υπερβολικής θερµοκρασίας του νερού ή 
του τµήµατος ψησίµατος ή της 
υπερβολικής υγρασίας. - Τα θερµά 
υγρά κάνουν τη ζύµη να φουσκώσει 
πάρα πολύ γρήγορα και το ψωµί 
βουλιάζει πριν από το ψήσιµο. - 
Καθόλου αλάτι ή όχι αρκετή ζάχαρη - 
Πάρα πολύ υγρό 

α / ζ  
 
γ / θ / ι 
 
 
α / β 
θ 

Βαριά,  άµορφη µάζα - Πάρα πολύ αλεύρι ή όχι αρκετό υγρό 
- Όχι αρκετή µαγιά ή ζάχαρη - Πάρα 
πολλά φρούτα, ολόκληρο γεύµα ή ένα 
από τα άλλα συστατικά - Παλιό ή 
πολυδιατηρηµένο αλεύρι 

α / β / η α / β 
β 
ε 

Το ψωµί δεν ψήνεται στο  
κέντρο 

- Πάρα πολύ ή όχι αρκετό υγρό - 
Πάρα πολύ υγρασία - Συνταγές µε 
υγρά συστατικά, π. χ.  γιαούρτι 

α / β / η  
θ 
η 

Ανοικτή ή χονδροειδής 
µάζα ή πάρα πολλές 
τρύπες 

- Πάρα πολύ νερό - Καθόλου αλάτι 
- Πολύ υγρασία, νερό πάρα πολύ 
καυτό - Πάρα πολύ υγρό 

η 
β 
θ / ι 
γ 

Σχήµα µανιτάρι, άψητη 
επιφάνεια 

- Όγκος ψωµιού πάρα πολύ µεγάλος 
για τον κάδο - Πάρα πολύ αλεύρι, 
ειδικά για άσπρο ψωµί - Πάρα πολύ 
µαγιά ή όχι αρκετό αλάτι - Πάρα πολύ 
ζάχαρη - Γλυκά συστατικά εκτός από 
τη ζάχαρη 

α / ζ 
ζ 
α / β α / β β 

Οι φέτες είναι ανώµαλες ή  
υπάρχουν µάζες στη  
µέση 

- Ψωµί δεν κρύωσε αρκετά (ο ατµός 
δεν έχει δραπετεύσει) 

κ 

Υπολείµµατα αλευριού 
στην κρούστα ψωµιού 

- Το αλεύρι δεν δουλεύτηκε καλά στις 
πλευρές κατά τη διάρκεια της ζύµωσης 

η / ι 

 





Προετοιµασία ζύµης 

Γαλλική Μπαγκέτα 
Συστατικά 

Πίτσα 
Συστατικά   

Νερό 

Μέλι 

Αλάτι 

Ζάχαρη 

Αλεύρι τύπου 550  

Ξηρή µαγιά 

Πρόγραµµα: TEIG 

- Χωρίστε τη ζύµη όταν είναι έτοιµη σε 2-4 κοµµάτια, φτιάξτε µακριές 

φραντζόλες και αφήστε τις και αφήστε τις να ξεκουραστούν 30-40 

λεπτά. Κάντε µια σειρά διαγώνιων  κοπών στο πάνω µέρος της 

µπαγκέτας και βάλτε το ψωµί να ψηθεί στο φούρνο. 

Νερό 

Αλάτι 

Ελαιόλαδο 

Αλεύρι τύπου 405  

Ζάχαρη 

Ξηρή µαγιά 

Πρόγραµµα: TEIG 

- Απλώστε τη ζύµη, κάντε στρογγυλές µορφές και αφήστε τις να 

ξεκουραστούν για 10 λεπτά. 

- Απλώστε τη σάλτσα πίτσας στη ζύµη και τα επιθυµητά υλικά. 

- Ψήστε για 20 λεπτά. 

Μαρµελάδες 

 

Μαρµελάδα 
Συστατικά 

Φρούτα 

2:1 γλυκόζη 

Χυµός λεµονιών 

500 g 

250 g 1 

tbsp 

Μαρµελάδα πορτοκάλι 
Συστατικά 

Πορτοκάλια 

Λεµόνια 

2:1 γλυκόζη 

400 g 

100 g 

250 g  
Πρόγραµµα: MARMELADE 

- Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τα κουκούτσια από τα φρούτα εκ 

των προτέρων και έπειτα κόψτε τα φρούτα σε µικρά κοµµάτια. 

- Η υπόλοιπη ζάχαρη µπορεί να αφαιρεθεί από το δοχείο µε µια 

λαστιχένια σπάτουλα. 

- Τα ακόλουθα φρούτα ταιριάζουν ιδιαίτερα για αυτές τις συνταγές: 

σµέουρα*, βατόµουρα, βακκίνια* ή ένα µίγµα αυτών των τριών. 

* είδη βατόµουρων 

- Κατόπιν βάλτε τη µαρµελάδα σε καθαρά βάζα, κλείστε το καπάκι και 

έπειτα τοποθετήστε τη µαρµελάδα για περίπου 10 λεπτά ανάποδα 

στο καπάκι (για να σιγουρευτείτε ότι το καπάκι έχει σφραγίσει καλά). 

Πρόγραµµα: MARMELADE 

- Παρακαλώ ξεφλουδίστε τα φρούτα και κόψτε τα σε µικρούς κύβους ή 

λουρίδες. 

- Η υπόλοιπη ζάχαρη µπορεί να αφαιρεθεί από το δοχείο µε µια 

λαστιχένια σπάτουλα. 

Προκειµένου να γεµίσετε τη µαρµελάδα στα βάζα παρακαλώ 

προχωρήστε όπως περιγράφεται κάτω από το σηµείο 4 (συνταγή 

µαρµελάδας) παραπάνω. 

Σηµείωση: Οι συνταγές πρέπει να προσαρµοστούν στο κατάλληλο 

βάρος. 

 

300 ml 

1 tbsp 

1 tsp 

1 tsp 

540 g 

1 πακέτο 

300 ml 

3/4 tsp 

1 tbsp 

450 g 

2 tsp 

1 packet 


