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Komponente aparata 
1 Pokrov 
2 Upravljalna plošča s prikazovalnikom 
3 Pekač 
4 Gnetilna metlica 
5 Merilni lonček 
6 Merilna žlica 
7 Kavelj 
8 Osvetlitev prostora za peko 
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Navodila za uporabo 

 

Pomembna varnostna obvestila 
▪ Napravo smejo uporabljati otroci, starejši od osem let, in tudi osebe z omejenimi 

telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi oziroma osebe brez ustreznih 

izkušenj in/ali znanja, če jih pri tem nadzira druga oseba ali če so bile poučene o varni 

uporabi naprave in razumejo nevarnosti, ki jih lahko povzroča uporaba te naprave. 

▪ Otroci se z napravo ne smejo igrati. 

▪ Otroci naprave ne smejo čistiti in vzdrževati, če so mlajši od osem let in če jih ne nadzira 

starejša oseba. 

▪ Napravo in električni kabel hranite zunaj dosega otrok, ki so mlajši od osem let. 

▪ Naprave ne smete uporabljati z zunanjo stikalno uro ali daljincem. 

▪ Ta naprava je zasnovana za uporabo v gospodinjstvih in podobnih okoljih, na primer: 

· v kuhinjah za zaposlene v trgovinah, pisarnah in drugih poslovnih prostorih; 

· na turističnih kmetijah; 

· v hotelih, motelih in drugih stanovanjskih okoljih; 

· v nastanitvenih obratih, ki ponujajo prenočitev in zajtrk (»bed and breakfast«). 

▪ Če je napajalni kabel naprave poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, servisna služba 

proizvajalca ali podobno usposobljena oseba. 

▪ Po uporabi naprave in pribora očistite vse površine/komponente, ki so prišle v stik s hrano. 

Upoštevajte navodila v poglavju »Nega in čiščenje«. 
▪ Napravo vedno uporabljajte v skladu s temi navodili. Nepravilna uporaba lahko 

povzroči električni udar in druge nevarnosti. 

▪ Pozor! Nevarnost opeklin! Temperatura dostopnih površin lahko postane zelo visoka. Te 

površine ostanejo vroče še nekaj časa po izklopu naprave. 

▪ Preden zamenjate nastavek ali se dotikate delov, ki se med uporabo premikajo, izklopite 

napravo in potegnite vtič iz električne vtičnice. 

Pred uporabo 
Napravo lahko uporabljate samo za predvideni namen v skladu s temi navodili za uporabo. Ta 
navodila pred uporabo skrbno preberite, saj vsebujejo navodila za uporabo, čiščenje in nego 
naprave. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neupoštevanja navodil. 
Ta navodila za uporabo varno hranite in jih ob morebitni predaji naprave drugemu uporabniku 
predajte skupaj z napravo. Preberite tudi informacije o jamstvu na koncu navodil za uporabo. 
Naprava ni namenjena za komercialno uporabo, ampak za pripravo hrane v količinah, ki so primerne 
za gospodinjstva. 
Pri uporabi aparata upoštevajte vsa varnostna navodila. 

Tehnični podatki 

Nazivna napetost: 220–240 V~ 50–60 Hz 
Poraba energije: 450 W 
Razred zaščite: I 

Varnostna obvestila 
▪ Izklopite napajalni kabel: 

· če se med uporabo pojavi okvara, 
· pred čiščenjem, 

· po uporabi. 
▪ Napravo je dovoljeno priklopiti le v ozemljeno zidno vtičnico, ki je bila vgrajena v 

skladu s predpisi. Električni kabel in električni vtič morata biti suha. 
▪ Električnega kabla ne napeljujte ali vlecite čez ostre robove. Ne puščajte ga viseti čez robove 

ter ga zaščitite pred vročino in oljem. 
▪ Podaljševalni kabel uporabljajte samo, če je v brezhibnem stanju. 
▪ Nikoli ne vlecite električnega napajalnika iz zidne vtičnice za kabel ali z mokrimi rokami. 
▪ Pri prestavljanju naprave je ne držite za kabel. 
▪ Ne postavljajte naprave na vroče površine, na primer na grelne plošče ali v bližino odprtega 

plinskega plamena, saj bi se lahko ohišje naprave stalilo. 
▪ Napravo uporabljajte le, če so vsi odstranljivi deli pravilno pritrjeni. 
▪ Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, izvlecite vtič iz vtičnice. 
▪ V naslednjih primerih takoj prenehajte uporabljati napravo in/ali nemudoma izvlecite električni 

vtič: 
· napajalni kabel naprave je poškodovan; 

· sumite, da je naprava okvarjena zaradi padca ali podobnega pripetljaja. 
V tovrstnih primerih oddajte napravo v popravilo. 

▪ Med delovanjem naprave ne zapuščajte prostora. 
▪ Ne dotikajte se vročih površin. 
▪ Uporaba dodatkov, ki jih proizvajalec ne priporoča, lahko povzroči poškodbe. 
▪ Med delovanjem naprave se ne dotikajte delov, ki se premikajo. 
▪ Kruha nikoli ne odstranjujte iz pekača tako, da z njim udarjate ob druge predmete, saj lahko 

poškodujete pekač. 
▪ V aparat ne smete polagati kovinskih folij ali podobnih materialov, saj povečajo nevarnost 

požara ali kratkega stika. 
▪ Aparata nikoli ne prekrivajte z brisačo ali podobnimi predmeti. Uhajanje toplote in vlage iz 

aparata mora biti omogočeno ves čas. Če je aparat prekrit z vnetljivimi materiali ali pride 
kako drugače v stik z njimi, lahko nastane požar. 

▪ Aparata ne uporabljajte brez nameščenega pekača, saj ga lahko poškodujete. 
▪ Aparat namestite tako, da ne bo mogel zdrsniti z delovne površine (npr. pri gnetenju gostega 

testa). 
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▪ Ne sprejemamo nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, nastalo zaradi zlorabe, 
nepravilne uporabe ali nepravilnega popravila naprave. Za navedene primere prav tako 
ni mogoče uveljavljati jamstva. 

Upravljalna plošča 

Pregled programov 

 

Izbor programa  

Pritisnite tipko ustreznega 

programa. Na prikazovalniku 

se pojavi številka 

izbranega programa. 

Izbor stopnje zapečenosti  

S pritiskom tipke izberite 

ustrezno stopnjo zapečenosti. 

Na prikazovalniku se pojavijo 

različne stopnje: 

- rahlo    zapečena skorja 

- srednje      zapečena skorja 

- močno     zapečena skorja 

Vklop/premor 

Ta gumb se uporablja za vklop 

pečenja, ki ga lahko prekinete s 

ponovnim pritiskom gumba. 

Stop 

Ta gumb izberite, če želite končati 

peko. 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
 

   

 
   

 
Nastavitev časovne 

zakasnitve 

Časovno zakasnitev lahko 
nastavite z gumboma – in +. 
Nastavljeni čas je viden na 
prikazovalniku. 
 

Izbor velikosti kruha 

Pritisnite ta gumb za izbor 

velikosti kruha. Izbirate lahko 

med vrednostma 450 g in  

750 g. 

 

Osvetlitev prostora za peko 

Pritisnite ta gumb za vklop 

osvetlitve prostora za peko. Ta 

se samodejno izklopi po 

približno 30 sekundah, vendar jo 

lahko ponovno vklopite tako, da 

spet držite gumb. 
    

  * Za optimalni rezultat je treba najprej dati v pekač vse tekoče sestavine. Šele nato dodajte suhe sestavine. 
** To je najhitrejši program za pripravo kruha. Pri tem programu je temperatura vode še posebno pomembna, saj 
vpliva na peko. Najboljši rezultat zagotavlja topla voda. 
*** Za pripravo marmelad in džemov priporočamo uporabo ločenega pekača. 

 

Uporaba 
Z aparatom za peko kruha WMF KULT X lahko povsem preprosto kruh pečete sami. Vse, kar 
potrebujete, so prave sestavine, ostalo bo opravil WMF KULT X b. Dvanajst programov peke 
zagotavlja, da lahko vsakdo speče kruh po svojem okusu. Napravi je priložena preglednica, ki 
opredeljuje posamezne programe. Hranite jo lahko kar v pekaču za kruh. 
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Št. 

programa 

 

Ime 

programa 

 

Opis 
Razpoložljive 

možnosti 

Čas 

[h] 

Časovna 
zakasnitev 

Stopnja 

zapečenosti 

Velikost 450 g 750 g 

 

1 

 

Običajni kruh Gnetenje, vzhajanje in pečenje pšeničnega in 

rženega kruha. Dodate lahko tudi druge sestavine.    
 

03:08 

 

03:15 

 

2 

 

Beli kruh 
Gnetenje in pečenje kruha za daljši čas. Kruh ima 

običajno hrustljavo skorjo in rahlo sredico.    
 

03:55 

 

04:05 

 

3 

 

Polnozrnati kruh 
Gnetenje in pečenje polnozrnatega kruha. Funkcija 

časovne zakasnitve ni priporočljiva, saj vpliva na 

kakovost kruha. 
   

 

03:47 

 

03:55 

 

4 

 

Hitri program* 
Gnetenje in pečenje kruha v krajšem času kot s 

programom 1. Kruh je običajno manjši in ima tršo 

sredico. 
   

 

02:25 

 

5 

 

Sladki kruh Gnetenje in pečenje sladkega kruha. Dodate lahko 

tudi druge sestavine.    
 

03:05 

 

03:10 

 

6 

 

Brez glutena Gnetenje in pečenje brezglutenskega kruha. 

Dodate lahko tudi druge sestavine.    
 

03:05 

 

03:10 

 

7 Hitrejši 

program** 

Gnetenje in pečenje kruha v najkrajšem mogočem 

času. Kruh je običajno manjši in ima tršo sredico kot 

kruh, pripravljen s programom 4. 
   

 

01:43 

 

01:53 

 

8 Program 
za testo 

Gnetenje testa brez peke. Testno lahko uporabite za 

žemljice, pico itn.    
 

01:30 

 

9 

 

Marmelada, 

džem*** 

Program za pripravo marmelad in džemov. Sadje je 

treba narezati na koščke, preden ga položite v pekač.    
 

01:20 

 

10 

 

Opečenec Gnetenje in pečenje kruha za opekače. Kruh ima 

običajno tanjšo skorjo in rahlo sredico.    
 

03:10 

 

03:15 

 

11 

 

Kolač 

 

Gnetenje in pečenje s pecilnim praškom.    
 

02:00 
 

12 

 

Peka Samo peka, brez gnetenja. Ta program lahko 

uporabite tudi za podaljšanje časa peke drugih 

programov. 

   
 

01:00 

 



 

 

 

Podroben opis poteka posameznih programov 
 

Št. 

programa 
Opis Količina Celotni 

čas 
Gnetenje 1 

Vzhajanje 
1 

Gnetenje 

2 
Vzhajanje 2 Vzhajanje 

3 
Peka 

Ohranjanje 

temperature 

 
1 

 
Običajni kruh 

450 g 03:08 h 11 min 20 min 17 min 25 min 35 min 80 min 60 min 

750 g 03:15 h 12 min 20 min 18 min 25 min 35 min 85 min 60 min 

 
2 

 
Beli kruh 

450 g 03:55 h 18 min 40 min 22 min 30 min 40 min 85 min 60 min 

750 g 04:05 h 20 min 40 min 25 min 30 min 40 min 90 min 60 min 

 
3 

 

Polnozrnati 
kruh 

450 g 03:47 h 11 min 25 min 21 min 35 min 55 min 80 min 60 min 

750 g 03:55 h 12 min 25 min 23 min 35 min 55 min 85 min 60 min 

4 Hitri program*  02:25 h 12 min 10 min 13 min / 25 min 85 min 60 min 

 
5 

 
Sladki kruh 

450 g 03:05 h 12 min 5 min 23 min 30 min 35 min 80 min 60 min 

750 g 03:10 h 12 min 5 min 23 min 30 min 35 min 85 min 60 min 

 
6 

 
Brez glutena 

450 g 03:05 h 12 min 5 min 13 min 30 min 35 min 90 min 60 min 

750 g 03:10 h 12 min 10 min 13 min 30 min 35 min 90 min 60 min 

 
7 

 

Hitrejši 
program** 

450 g 01:43 h 13 min / 5 min 25 min / 60 min 60 min 

750 g 01:53 h 13 min / 5 min 30 min / 65 min 60 min 

8 
Program 

za testo 
 01:30 h 25 min / / 30 min 35 min / / 

9 Marmelada, 
džem*** 

 01:20 h / 15 min / / 45 min 20 min / 

 
10 

 
Opečenec 

450 g 03:10 h 17 min 35 min 8 min 25 min 35 min 70 min 60 min 

750 g 03:15 h 17 min 35 min 8 min 25 min 35 min 75 min 60 min 

11 Kolači  02:00 h 7 min 4 min 10 min 9 min / 90 min 60 min 

12 Peka  01:00 h / / / / / 
10–60 
min 

60 min 

* Za optimalni rezultat je treba najprej dati v pekač vse tekoče sestavine. Šele nato dodajte suhe sestavine. 
** To je najhitrejši program za pripravo kruha. Pri tem programu je temperatura vode še posebno pomembna, saj 
vpliva na peko. Najboljši rezultat zagotavlja topla voda. 

*** Za pripravo marmelad in džemov priporočamo uporabo ločenega pekača. 

Pred prvo uporabo aparata 
▪ Pri razpakiranju naprave preverite, da so prisotne vse komponente aparata in da so 

nepoškodovane. 
▪ Pred prvo uporabo očistite vse odstranljive dele v skladu z navodili v poglavju »Čiščenje in 

nega«. 
▪ Pri prvem segrevanju naprave se lahko začne tvoriti dim, zato priporočamo, da napravo 

prvič zaženete s praznim pekačem (brez gnetilne lopatice) na programu za peko (št. 12). 
▪ Počakajte, da se naprava ohladi, nato jo očistite v skladu z navodili v poglavju »Čiščenje in 

nega«. 

Pripravljanje kruha, kolačev in testa 
▪ Odprite pokrov aparata za peko kruha KULT X in odstranite pekač tako, da ga zavrtite v 

nasprotni smeri urinega kazalca. 
▪ Luknjo za gnetilno lopatico namažite z margarino, ki je odporna proti visokim 

temperaturam, saj s tem preprečite, da bi se testo med pečenjem zlepilo v prostoru med 
gnetilno lopatico in pekačem. 

▪ Namestite gnetilno lopatico na pogonsko os v pekaču tako, da je širša stran lopatice 
obrnjena navzdol. 

▪ Nato v skladu z receptom dodajte vse sestavine v pekač. Praviloma v pekač najprej damo 
tekoče sestavine, kot sta voda in olje. Sledijo sladkor, sol in moka, zatem pa kvas. 
Pozor: Največja količina moke je 500 g, kvasa pa 7 g. 

Opomba: Če uporabite preveliko količino moke, lahko testo prekipi in se zapeče na posodo. 
▪ Pekač namestite v aparat in ga fiksirajte z zasukom v smeri urinega kazalca. 
▪ Zaprite pokrov aparata. 
▪ Priključite napajalni kabel. 
▪ S programskim gumbom izberite želeni program. Dodatne informacije o posameznih 

programih najdete na strani 17. 
▪ Z gumbom za stopnjo zapečenosti         izberite ustrezno stopnjo zapečenosti (rahla, 

srednja, močna zapečenost). 
▪ Z gumbom za velikost       kruha izberite ustrezno velikost (450 g ali 750 g). Če uporabljate 

hitri progam (št. 4), vam ni treba izbrati velikosti. 
▪ Časovno zakasnitev lahko nastavite z gumboma – in + (več informacij najdete na strani 19). Ta 

korak lahko preskočite, če želite peko začeti takoj. 
▪ Ko vnesete ustrezne nastavitve, za začetek peke pritisnite gumb za vklop/izklop      . Če je le 

mogoče, pokrova aparata med peko kruha ne odpirajte, saj to negativno vpliva na rezultat 
pečenja. 

▪ Med drugo fazo gnetenja se bo glede na izbrani program (št. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 in 11) večkrat 
oglasil zvočni signal. Ko ga zaslišite, lahko odprete pokrov aparata in po želji dodate sestavine, kot 
denimo rozine ali oreške. Za optimalni rezultat peke nato spet nemudoma zaprite pokrov. 

▪ Ko je peka kruha končana, zaslišite intervalni zvočni signal. Kruh lahko odstranite takoj po 
končanju pečenja tako, da držite gumb za vklop/izklop        , sicer se samodejno za  
največ 60 minut vklopi funkcija ohranjanja temperature. 

▪ Odstranite pekač s kuhinjsko prijemalko tako, da ga nežno zasukate proti smeri urinega kazalca. 
Nagnite pekač tako, da se kruh loči in pade na stojalo, nato počakajte, da se ohladi. 

▪ Če se gnetilna lopatica ne loči samodejno, si lahko pomagate s kavljem. Vstavite ga v luknjo 
gnetilne lopatice in ga pritrdite na spodnji del lopatice. Zdaj previdno potegnite ven lopatico. 

▪ Pred rezanjem kruha počakajte približno 1 uro, da se ohladi, če v receptu ni navedeno drugače. 
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Nastavitev časovne zakasnitve za vklop 
Če peke kruha ne želite začeti takoj, lahko uporabite funkcijo za časovno zakasnitev. Čas, ob katerem 
želite, da je kruh pečen, lahko nastavite v korakih po 10 minut z gumboma – in + (pri tem 
upoštevajte tudi čas peke). Največja zakasnitev je 13 ur. 
Opomba: Funkcija ni na voljo v naslednjih programih: hitrejši program, marmelada 
in pečenje. 
Opomba: Časovne zakasnitve ne uporabljajte s pokvarljivimi živili, kot so jajca in sveže mleko. 

Funkcija za ohranjanje temperature 
Po končani peki se za 60 minut samodejno vklopi funkcija za ohranjanje temperature. Če želite kruh 
odstraniti takoj po peki, držite gumb za vklop/izklop        , da ustavite pečenje. 

Čiščenje in nega 
Po uporabi potegnite vtič iz vtičnice. Preden napravo očistite, počakajte, da se ohladi. Pekač 
odstranite tako, da ga primete za ročaj in zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca. Nato 
odstranite gnetilno lopatico. Če vam to povzroča težave, napolnite pekač z mlačno vodo in 
počakajte približno 30 minut. Zdaj vam odstranjevanje lopatice ne bi več smelo povzročati težav. 
Za čiščenje pekača in metlice ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistilnih sredstev, ki bi lahko 
poškodovala premaz proti sprijemanju, ampak ju očistite le z vlažno krpo. Preden lahko pekač 
ponovno uporabite, se mora popolnoma posušiti. Aparat, pokrov in okence obrišite z vlažno krpo. 
Ne uporabljajte abrazivnih čistilnih sredstev, ki bi lahko poškodovala površino. Ohišja nikoli ne 
potapljajte v vodo. Za preprosto čiščenje lahko merico, merilno žlico in kavelj operete v pomivalnem 
stroju. 

 

Spominska funkcija 
Če se med pečenjem napajanje začasno prekine, se v roku 10 minut postopek nadaljuje samodejno, 
ne da bi morali pritisniti gumb za vklop/izklop        . Če izpad traja dlje kot 10 minut, morate

   aparat ponovno zagnati ročno. 

Priročni nasveti 
▪ Gosto/težko testo: Za težje testo priporočamo, da spremenite zaporedje dodajanja sestavin. 

Najprej dodajte suhe sestavine, nato tekoče. Če uporabite funkcijo zakasnjenega vklopa, pazite, 
  da kvas ne pride prehitro v stik s tekočino. 
▪ Pripravljene zmesi za peko: Če v receptu ni navedeno drugače, je za pripravljene zmesi za peko 

običajno najprimernejši običajni program (št. 1). K zmesi ne dodajajte večje količine vode, 
kot je navedeno v receptu. Glede na posamezni recept priporočamo, da zmanjšate količino 
vode za do 50 ml. 

▪ Stopnja zapečenosti: Ker aparat nima grelnega elementa v predelu pokrova, priporočamo, 
da nastavite najvišjo stopnjo zapečenosti, če želite zelo hrustljavo skorjo. 

▪ Jajce: Če dodate jajca, je treba ustrezno prilagoditi količino tekočine. Poleg tega 
priporočamo, da jajca stepete, preden jih dodate v pekač. 

▪ Osvetlitev prostora za peko: Za zamenjavo žarnice lahko s kovancem odstranite stekleni pokrov. 
Uporabite žarnico za pečice z naslednjimi karakteristikami: 

·  E14 
· Skupna dolžina: 49 mm 
· Premer stekla: 22 mm 
· 220–240 V 
· 15 W 
· 300 °C 

·  
 
 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   

Odpravljanje napak 
Na prikazovalniku se izpiše »HHH« (ob prikazu zaslišite 5 piskov) 
Notranja temperatura je previsoka. Trenutni program je treba ustaviti. Odprite pokrov in počakajte 
10 do 20 minut, da se aparat ohladi. 

Po pritisku tipke za vklop/izklop                se na prikazovalniku izpiše »LLL« (ob prikazu zaslišite 5 piskov)  

Notranja temperatura je prenizka. Izklopite piskanje s pritiskom tipke za vklop/izklop       in odprite 
pokrov. Počakajte 10 do 20 minut, da se naprava segreje na sobno temperaturo. 

 

Na zaslonu se izpiše »EE0«, ko pritisnete tipko za vklop/izklop          

Senzor temperature ni priključen pravilno, pošljite aparat v popravilo. 

 
 

22 23 

sl
 

  

 

 

 

Čiščenje v 
pomivalnem stroju 

 

 

 

 

Čiščenje s tekočo 
vodo 

 

 

 

 

Čiščenje z mehko, 
vlažno krpo 

Pekač    

Gnetilna metlica    

Merilni lonček    

Merilna žlica    

Kavelj    

Ohišje    

 



 

 

 

                                                              Samo za uporabo v Združenem kraljestvu 
▪ Ta izdelek je dobavljen z električnim vtičem s 13-ampersko varovalko, ki ustreza standardu BS 

1363, pritrjenim na električni kabel. Če električni vtič ni primeren za vaše zidne vtičnice ali če ga 
je treba zamenjati, upoštevajte naslednje. Če električnega vtiča ni mogoče na novo ožičiti, ga 
odrežite z električnega kabla in ga takoj zavrzite. Nikoli ga ne vstavljajte v zidno vtičnico, saj 
obstaja zelo velika nevarnost električnega udara. 

▪ Zamenjava električnega vtiča na električnem kablu mora potekati v skladu z 
naslednjimi navodili: 
Pomembno: Žice v tem električnem kablu so obarvane v skladu z naslednjo kodo: 

               modra:                nevtralni vodnik 
rjava: faza 
Ker se barve žic v električnem kablu te naprave morda ne ujemajo z barvnimi oznakami, ki 
označujejo sponke v vašem vtiču, sledite naslednjim korakom: 
· žico, ki je obarvana modro, je treba priklopiti na sponko, ki je označena 

s črko N ali je obarvana črno; 

· žico, ki je obarvana rjavo, je treba priklopiti na sponko, ki je označena 
s črko L ali je obarvana rdeče. 

Ne priklapljajte žice na sponko, ki je označena s črko E ali simbolom za ozemljitev       ali 
je obarvana zeleno ali zeleno in rumeno. 

▪ Če se uporablja električni vtič 13 A (BS 1363), mora biti opremljen z varovalko 3 A v skladu s 
standardom BS 1362 in mora imeti atest ASTA. Če se uporablja kateri koli drug tip 
električnega vtiča, mora biti naprava zaščitena z varovalko 5 A v samem električnem vtiču, v 
električnem napajalniku ali na razdelilni omarici. 
Če niste prepričani, se posvetujte s kvalificiranim električarjem. 

▪ Električnega vtiča nikoli ne uporabljajte brez zaprtega pokrova varovalke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naprava izpolnjuje zahteve direktiv 2014/35/EU, 2014/30/EU in 2009/125/EU. 
 

 
Tega izdelka po koncu uporabne življenjske dobe ni dovoljeno odlagati med 
običajne gospodinjske odpadke, temveč ga je treba oddati na zbirnem mestu za 
električno in elektronsko opremo. Materiale je treba reciklirati v skladu z njihovo 
oznako. S ponovno uporabo, recikliranjem ali uporabo starih naprav na druge 
načine pomembno prispevate k varovanju okolja. Vprašajte občinsko upravo glede 
lokacije ustreznih zbirnih mest. 

 

Pridržujemo si pravico do sprememb. 
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Nasveti in 
odgovori 

Težava Vzrok Rešitev 

Iz prostora za peko ali prezračevalnih 
odprtin se dviguje dim. 

Sestavine so prišle v stik s 
prostorom za peko ali pa so se 
prijele na zunanjo stran pekača. 

Izvlecite vtič in očistite zunanjo stran 
pekača ali prostor za peko. 

Kruh pade na sredini skupaj, spodaj 
pa je vlažen. 

Kruh ste po peki predolgo pustili v 
pekaču. 

Odstranite kruh iz pekača, preden 
poteče čas za ohranjanje temperature. 

 
 
 
 

Sestavine se niso ustrezno zmešale 

oz. kruh se ni ustrezno spekel. 

Izbrali ste napačen 
program. 

Preverite ustreznost izbranega 
programa ter nastavitve za velikost 
kruha in stopnjo zapečenosti. 

 

Med pečenjem ste pogosto 
odpirali pokrov. 

Pokrova ne smete odpirati, razen za 
dodajanje dodatnih sestavin. 
Pokrov morate nato nemudoma 
zapreti. 

 
 

Gnetilna metlica se ni mogla vrteti. 

Preverite, ali je metlica blokirana, 
denimo zaradi zrn ali podobnih 
sestavin. 
Odstranite pekač in preverite, ali je 
metlico mogoče vrteti. Če to ni 
mogoče, pošljite aparat v popravilo. 

 

Aparat se noče zagnati in na 
prikazovalniku se prikaže »HHH«. 

 

Notranja temperatura je 
previsoka. 

Trenutni program je treba ustaviti. 
Odprite pokrov in počakajte 10 do 20 
minut, da se aparat ohladi. 

 
Kruh vzhaja prehitro. 

 

Preveč kvasa, preveč moke ali 
premalo soli. 

Preverite, ali ste dodali vse sestavine in 
ali je količina ustrezna, če ne jo 
prilagodite. 

 
Kruh sploh ne vzhaja ali pa vzhaja 
premalo. 

 

Niste dodali kvasa ali pa ste ga 
dodali premalo; niste dodali 
ustrezne količine vode. 

Preverite, ali ste dodali vse sestavine in 
ali je količina ustrezna, če ne jo 
prilagodite. 

Kvas je prišel prehitro v stik z 
vodo. 

Vedno pazite, da sestavine v pekač 
dodajate v pravilnem vrstnem redu. 

 
 
 

Kruh se v sredini sesede. 

 
Količina testa je prevelika za 
pekač. 

Preverite količino sestavin in jo 
prilagodite po potrebi. Če uporabljate 

tekoče sestavine, ustrezno zmanjšajte 
količino vode. 

 

Kvas je prišel prehitro v stik z 
vodo. 

V moko naredite majhno luknjo in 

vanjo vsipajte suh kvas, preprečite 
neposredni stik kvasa z vodo. 

 
 

Sredica je gosta in grudasta. 

 
Dodali ste preveč moke ali 
premalo vode. 

Preverite, ali ste dodali vse sestavine in 
ali je količina ustrezna, če ne jo 
prilagodite. 

 
Dodali ste premalo kvasa ali 
sladkorja. 

Preverite, ali ste dodali vse sestavine in 

ali je količina ustrezna, če ne jo 
prilagodite. 

 
Kruh v sredini ni spečen. 

 
Dodali ste preveč vode. 

Preverite, ali ste dodali vse sestavine in 
ali je količina ustrezna, če ne jo 
prilagodite. 

 
 

Kruh/skorja je premalo zapečena. 

 
 

Izbrali ste napačno raven 
popečenosti. 

Ker aparat nima grelnega elementa v 
predelu pokrova, priporočamo, da 
nastavite najvišjo stopnjo 
zapečenosti, če hočete zelo hrustljavo 
skorjo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naslov centra za podporo 
strankam: 

 

WMF consumer electric GmbH 
Trepesch 
Steinstraße 19 
D-90419 Nürnberg 
Nemčija 
Tel.: +49 (0) 7331 256 256 
E-pošta: service-wmf@wmf-ce.de 

 
 

Proizvajalec: 

 
WMF consumer electric GmbH 
Messerschmittstraße 4 
D-89343 Jettingen-Scheppach  
Nemčija 
www.wmf-ce.de 

 
Pridržujemo si pravico do sprememb –  

IB-15140011-07-1703  

Tip: 0415140011 
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