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SEADME OSAD  
1. Juhtpaneel 
2. Kaas 
3. Kaane käepide 
4. Aknake 
5. Küpsetuskamber 
6. Küpsetusanum 
7. Anuma käepide 
8. Segamislaba 
9. Mõõtetops 
10. Mõõtelusikas 
11. Konks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
JUHTPANEEL 

 
12. START/STOP nupp 
13. Menüünupp (MENU) 
14. Pruunistusastme valiku nupp 
15. Leiva suuruse valiku nupp 
16. Aja lisamine TIME+ 
17. Aja vähendamine TIME - 

18. Märgutuli (sisse/välja lülitatud) 
19. Ekraan 
20. Küpsetusrežiimi näidik 
21. Küpsetusaja näidik 
22. Valitud pruunistuse näidik 
23. Valitud leiva suuruse näidik

 
 
OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED 
Elektriseadmete kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud järgnevad: 

 Lugege läbi kogu juhend. 
 Enne seadme kasutamist kontrollige kohapealse elektritoite näitajate sobivust seadme 

tüübisildil kirjas olevate elektrivoolu näitajatega.  
 Ärge kasutage seadet, kui selle juhe või pistik on kahjustustega; kui seade on rikkis, maha 

pillatud või muul viisil kahjustunud. Pöörduge seadme tootja poolt volitatud 
remondiettevõttesse. 

 Ärge puudutage kuumi pindu paljakäsi. Kasutage käepidemeid või nuppe. 
 Et vältida elektrilöögi saamist, ärge kastke juhet, pistikut ega seadet ennast vette ega 

mingitesse vedelikesse. 
 Enne puhastamist/tarvikute lisamist-eemaldamist; või kui seadet ei kasutata - eemaldage 

seade vooluvõrgust.  



 

 

 Ärge laske seadme voolujuhtmel rippuda üle laua või tööpinna ääre ega puudutada kuumi 
pindu.  

 Muude lisatarvikute, mis pole tootja poolt soovitatud, kasutamine selle seadmega võib 
osutuda ohtlikuks. 

 Seadet ei või kasutada isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste või vaimsete võimete 
poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet ohutult kasutada, kui neid ei 
juhendata ega abistata vastutava isiku poolt.  

 Õpetage lastele, et seadmega mängida ei tohi.  
 Ärge asetage seadet kuumale pliidile, gaasileegile ega nende lähedusse, samuti mitte ka 

kuuma ahju.  
 Kui liigutatakse seadet, mille sees on kuum toiduaine, tuleb olla eriti ettevaatlik.  
 Töötava masina liikuvaid osi ei tohi puudutada.  
 Ärge lülitage leivaküpsetajat sisse tühjana. Täitke eelnevalt küpsetusanum.  
 Ärge koputage anuma servade ega ülaosa pihta, et anumat hõlpsamini kätte saada. Anum 

võib kahjustuda.  
 Ärge pange anumasse fooliumi ega muid materjale – süttimise, elektrilöögi ja/või 

seadmekahjustuste oht!  
 Ärge katke töötavat leivaküpsetajat kinni rätiku ega muu materjaliga. Kuumus ja aur peavad 

leivaküpsetajast eralduma takistusteta.  
 Kui töötav seade kaetakse kinni või on kokkupuutes süttivate materjalidega, võib tagajärjeks 

olla tuleõnnetus. Seade, mis pole kasutusel, tuleb välja lülitada ja eemaldada 
elektrikontaktist.  

 Ärge kasutage seadet mingil muul otstarbel, kui ainult ettenähtud kasutuseesmärgil.  
 Seade on varustatud maanduspistikuga. Ühendage pistik maandusega varustatud 

elektrikontakti.  
 Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja sellistes asutustes, nagu 

personaliköökides töökohtadel, kontorites, muudes töökeskkondades, talumajades ja 
hotellide/majutusasutuste kliendiruumides. 

 Seade pole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu.  
 Ärge kasutage seadet õues.  
 Hoidke juhend alles. 

 
ENNE ESMAKASUTAMIST 
Seadmest võib esmakordsel kuumutamisel eralduda kõrbelõhna. See haihtub peagi - tuulutage ruum. 
Jätke töötava seadme ümber piisavalt vaba ruumi õhuvahetuseks.  
Võtke seade pakendist välja ja kontrollige, kas kaasas on kõik komplekti kuuluv ning et seade oleks 
kahjustusteta. Puhastage seade ja selle osad nagu on õpetatud alajaotuses Puhastamine ja hooldus.  
Lülitage seade tühjana sisse ja laske kuumeneda 10 minutit. Siis eemaldage seade toiteallikast, laske 
jahtuda ja puhastage osi. Kuivatage kõik osad põhjalikult ja pange masin kokku tagasi. 
 
  



 

 

KÜPSETUSREŽIIMI SEADISTAMINE 
Vajutage nuppu MENU. Ekraanil kuvatakse hetkel valitud küpsetusrežiimi järjekorranumbrit. 
Allolevas tabelis on kirjeldatud erinevaid režiime ja nende otstarvet. Õige režiimi valimiseks jätkake 
nupu MENU vajutamist, kuni ekraanil kuvatakse soovitud režiimi numbrit. Iga vajutusega kostab üks 
helisignaal. Pange tähele! Kui jõutakse viimase režiimini, siis järgmine vajutus viib jälle tagasi loetelu 
algusse. 
 
 Režiimi 
nr.  

Nimetus  Kasutamine  

1  BASIC  Valgest ja segujahust leivad: nisu, rukis. Kompaktse 
konsistentsiga lõpptulemus. Kasutage tavalist pärmi.  

2  FRENCH  Kerged peenjahust leivatooted. Tulemus on tavaliselt õhuline, 
kohev ja krõbeda pinnaga. Ei sobi retseptide jaoks, milles 
kasutatakse võid, margariini või piima.  

3  WHOLE WHEAT  Raskemat sorti leivad laias valikus jahuga, mille sõtkumis- ja 
kergitusfaas on pikem. Kompaktse konsistentsiga 
lõpptulemus.  

4  QUICK  Sõtkumine, kergitamine ja küpsetamine kestavad vähem aega, 
võrreldes programmiga BASIC. Lõpptulemus on väike leib, 
millel on tihe tekstuur. Pärmi asemel kasutage 
küpsetuspulbrit.  

5  SWEET  Magusate lisanditega saiad (suhkur, šokolaad, kuivatatud 
puuviljad, puuviljamahlad). Lõpptulemus on õhulise 
konsistentsi ja kerge tekstuuriga.  

6  ULTRA-FAST-I  680 g leiva sõtkumine, kergitus ja küpsetamine lühima 
võimaliku ajaga. Leib on tavaliselt väiksem ja jämedam, kui 
kasutades režiimi QUICK. Kasutage kiirkergituspärmi.  

7  ULTRA-FAST-II  900 g leiva sõtkumine, kergitus ja küpsetamine lühima 
võimaliku ajaga. Leib on tavaliselt väiksem ja jämedam, kui 
kasutades režiimi QUICK. Kasutage kiirkergituspärmi.  

8  DOUGH  Sõtkumine ja taignakergitus ilma küpsetamata. Tainast saab 
seejärel kasutada kuklite, pizza jpm küpsetamiseks.  

9  JAM  Moosi ja marmelaadi valmistamine.  
10  CAKE  Koogi sõtkumine, kergitus ja küpsetamine. Pärmi asemel 

kasutage küpsetuspulbrit.  
11  SANDWICH  Võileibade tegemiseks sobiva leiva sõtkumine, kergitus ja 

küpsetamine. Kerge tekstuuri ja õhukese koorikuga leib.  
12  BAKE  Lisaküpsetusfaas leibadele, mis jäid liiga heledaks või ei 

küpsenud läbi, programmis puudub sõtkumine ja kergitamine.  
13  GLUTEN FREE*  Gluteenivaba tainas on tavaliselt niiskem, võrreldes tavalise 

taignaga. Gluteenivaba tainast ei või ülemäära sõtkuda ja 
segada. See peab saama kerkida vaid ühe korra ja selle 
küpsetamise aeg on pikem kui tavalisel taignal. Lisage lisandid 
põhikoostisainetele küpsetusprotsessi alguses.  

14  KNEAD  Sõtkumine, ilma kergitamise ja küpsetamiseta.  
15  YOGURT  Kergitus, ilma sõtkumise ja küpsetamiseta. Valikus on 

programmid kestvusega 6 tundi või 8 tundi. Nuppude TIME + 
või TIME – vajutusel saab valida kestvuse. Nupu START/ STOP 
vajutusel kinnitatakse valitud ajahulk.  

 
 



 

 

LEIVAKOORIKU PRUUNISTUMISASTE 
Leivakooriku pruunistumise saab valida nupuga COLOR. Ekraanil süttiv vastav indikaator osutab, kas 
valitud on hele, keskmine või tume koorik.  
Pange tähele! Kooriku pruunistumisastet ei saa valida nende programmide puhul: DOUGH / JAM / 
CAKE / SANDWICH / BAKE / KNEAD / YOGURT.  
Nupu COLOR korduvate vajutustega saab valida meelepärase variandi. Iga vajutusega kostab üks 
helisignaal. Pange tähele! Kui jõutakse viimase valikuni, siis järgmine vajutus viib jälle tagasi loetelu 
algusse. 
 
LEIVA SUURUSE VALIMINE 
Leiva suurust saab seadistada nupu LOAF SIZE vajutustega. Ekraanile ilmuv märguanne osutab kahele 
eri variandile: 1.5LB / 2.0LB (vastavalt 680 g / 900 g).  
Pange tähele! Leiva suuruse saab valida vaid nende programmidega: BASIC, FRENCH, WHOLE WHEAT, 
SWEET, SANDWICH, GLUTEN FREE. 
Vajutage nuppu korduvalt, et nende kahe variandi vahel valida. Iga vajutusega kostab üks helisignaal.  
 
VIITKÄIVITUS 
Võimalik on küpsetamise lõpuaega seadistada kuni 13 tundi hilisemaks. Programmi viitkäivituse 
seadistamine käib TIME + / - nuppudega. Ekraanil kuvatakse küpsetusaja näitu.  
Pidage meeles järgmist: ärge kasutage viitkäivitust nende retseptide puhul, milles sisalduvad 
koostisained on kiirelt riknevad, näiteks muna, juust, rõõsk piim jne.  
Viitkäivitus on võimalik vaid nende programmidega: BASIC, FRENCH, WHOLE WHEAT, QUICK, SWEET, 
DOUGH, CAKE, SANDWICH, BAKE, GLUTEN FREE.  
Nupu TIME+ iga vajutusega lisatakse ajale 10 minutit. Nuppu vajutatuna hoides saab aega kiiremini 
juurde lisada. Nupu TIME- iga vajutusega vähendatakse aega 10 minutit. Nuppu vajutatuna hoides 
saab aega kiiremini vähendada. 
Näide: kell on parajasti 19:30 õhtul. Viitkäivitusega küpsetamise lõpuaeg peaks olema kell 8:00 
hommikul, mil leib peaks valmis olema. Ajavahe nende kahe ajahetke vahel on 12,5 tundi. Vajutage 
nuppe TIME +/- kuni ekraanil olev ajanäidik kuvab 12:30. 
 
Küpsetamise alustamine ja peatamine 
Nuppu START /STOP vajutades käivitatakse ja peatatakse küpsetamine. Programmi valimise järel 
vajutage START /STOP nuppu, et küpsetamine algaks. Sisselülitatuse märgutuli (18) süttib põlema. 
Käimasoleva küpsetamise peatamiseks vajutage START /STOP nuppu, et küpsetamine peatuks. 
Märgutuli (18) kustub. 
 
Nõuandeid kasutamiseks 
Segamislaba paigaldatakse leiva-anuma põhjal olevale teljele. 
Asetage koostisained anumasse nõutavas järjekorras. Vajadusel kasutage kaasasolevaid 
mõõtetarvikuid koostisainete mõõtmiseks.  
Avage küpsetaja kaas. Paigaldage leiva-anum küpsetuskambri põhjale. Lukustage anum asukohas, 
keerates anumat päripäeva. Sulgege küpsetaja kaas. Sisestage seadme pistik elektrikontakti, seade 
laseb kuuldavale helisignaali ja süttib ekraan. Programmivaliku näidik kuvab 1.  
Küpsetusaja märguande näidik kuvab 3:00. Pruunistusastme näidik kuvab MEDIUM (keskmine). Leiva 
suuruse näidik kuvab 2,0 LB (900 g).  
Menüünupu vajutusega saab valida soovitud programmi. Valige ka kooriku pruunistumine nupuga 
COLOR. Vajadusel võite küpsetusaja lõpu viitkäivitusega edasi lükata (nupud TIME + / -).  



 

 

Seejärel vajutage START / STOP, et protsess algaks. Sisselülitatuse märgutuli (18) süttib põlema. 
Ekraan hakkab protsessi lõpuni jäävat aega alla loendama.  
Saate leivaküpsetajas toimuvat jälgida läbi kaanes asuva aknakese, et näha, kuidas sõtkumine, 
kergitamine ja küpsetamine edeneb ning et kooriku tumedus oleks piisav.  
Järgnevate programmide kestel kõlav helisignaal osutab, et on aeg lisada muud koostisained: BASIC, 
FRENCH, WHOLE WHEAT, CAKE, SANDWICH, GLUTEN FREE.  
Küpsetamise ajal võib seadme kaane vahelt tulla auru, mis on tavaline.  
Küpsetamise lõppedes kostab 10 helisignaali. Leivaküpsetaja hoiab leiva soojana kuni 60 minutit. 
Selle faasi lõppemisest annab märku üks helisignaal. Märgutuli (18) kustub. 
Soojashoidmise faas puudub järgmiste programmide puhul: DOUGH, JAM, KNEAD, YOGURT. Protsessi 
lõppemisel kostab lihtsalt helisignaal ning märgutuli (18) kustub.  
Enne leiva väljavõtmist anumast tuleks anumal jahtuda lasta. Võtke anum leivaküpsetajast välja 
pajakinnaste abil. Leivaküpsetaja sisemus on väga kuum. Anuma vabastamiseks tuleb seda küpsetaja 
sisemuses vastupäevasuunaliselt keerata, siis saab anuma sangapidi välja tõsta. Võtke leib anumast 
välja, vajadusel selle servi plastikust spaatli abil lahti lükates. 
Kui segamislaba jääb anumasse, täitke anum kuuma veega, et laba sealt lahti leotada. Ärge mingil 
juhul puudutage anuma sisemust teravate esemetega ega mingi metallist abivahendiga. Kui 
segamislaba jääb leivapätsi sisse, saate selle leiva seest eemaldada spetsiaalse konksu abil, mis 
kuulub seadme komplekti. Ärge kasutage segamislaba väljaõngitsemiseks mingit muud eset, eriti 
mitte teravat ega metallist eset.  
Eemaldage seade vooluvõrgust, misjärel seadme ekraan kustub. Laske seadmel jahtuda. 
 
Üldisemat 
Koostisained, mida leivaküpsetajas kasutatakse, peaks olema heakvaliteetsed ja toatemperatuuril. 
Paigutage seade tasasele, kindlale aluspinnale. Asetage koostisained anumasse nõutavas järjekorras. 

 Esmalt kallake vedelikud leivaküpsetaja anuma põhja. 
 Lisage veidi jahu anumasse. 
 Lisage tahked lisandid anumasse. 
 Pange kogu ülejäänud jahu anumasse. Kindlustage, et kõik tahked lisaained oleks jahuga 

kaetud. 
 Tehke jahukuhja ühte äärde väike lohk. Pange sellesse lohku pärm või küpsetuspulber. 

Kindlustage, et pärm ja küpsetuspulber ei satuks sellel momendil kokku soola ega vedelate 
koostisainetega. 
Kasutage selles seadmes eelistatavalt spetsiaalset leiva- või saiajahu. Kasutades jämeda jahvatusega 
jahusid, kerkib leib vähem, kui peenema jahu kasutamisel. Pidage kinni retseptis ette öeldud 
kogustest. Vajadusel kasutage köögikaalu õige koguse määramiseks. 
Kasutage vaid õiges koguses pärmi. Pärm peaks olema kuiv aktiivne küpsetuspärm. Värsket pärmi 
tuleb võtta kolm korda enam kui kuivpärmi ning lahustada pärm eelnevalt väheses leiges vees. Pärm 
ei tohi enne sõtkumisfaasi algust sattuda kokku vee, piima, soola ega suhkruga. 
Kasutage seadmes leiget vett. Kasutades muna, tuleks see lahti kloppida ja lisada muudele vedelikele. 
Piima kasutamisel tuleb kasutada värsket piima. Piimapulbri kasutamiseks tuleb see eelnevalt 
lahustada sobiva koguse veega. Pidage kinni retseptis soovitatud vedelike kogustest. 
Magusainena sobivad pruun või valge suhkur, samuti sobib mesi. Ärge kasutage suhkrutükke.  
Vähese soola lisamine parandab taigna kerkivust ja leiva maitseomadusi.  
Või ja õli kasutamisel muutub leib pehmemaks ja on maitsvam. Või kasutamisel tuleb see lisada 
sulatatuna või väga pehmete tükikestena.  
Hoidke küpsetusprotsessi ajal seadme kaas alati suletuna.  



 

 

Valmis leival tuleb lasta enne viiludeks lõikamist jahtuda. Sooja leiva lõikamisel on viilu paksus umbes 
2,5 cm. Kõige paremini saab leiba lõigata sakilise leivanoa abil.  
Hoidke valmis leiba õhukindlalt suletud karbis või kotis, selliselt püsib see söömiskõlbulik kahe päeva 
vältel. Kui retseptis kasutati muna ja muud kiirelt riknevat, tuleks leib süüa ära samal päeval.  
Kui retseptis ei olnud rasvainet, muutub leib kiiresti kõvaks ja tuleks süüa ära samal päeval. Ärge 
hoidke leiba külmikus. Külmutamiseks tuleb leib pakendada spetsiaalsesse külmutuskotti või –karpi. 
 
Mälufunktsioon 
Seade on varustatud mäluga. Kui elektrikatkestus peaks juhtuma küpsetusprogrammi ajal, siis 
taastub küpsetusprotsess 10 minuti möödudes automaatselt, isegi ilma START/STOP nuppu 
vajutamata.  
Kui elekter oli ära kauem kui 10 minutit, siis mälufunktsioon enam ei tööta. Tuleb võtta kõik vanad 
koostisained anumast välja ja alustada otsast peale. Lisage uued ained anumasse ja käivitage 
programm algusest. Kuid kui tainas pole elektrikatkestuse toimudes veel kergitusfaasis, saate 
vajutada nuppu START/STOP ning alustada programmi uuesti nendesamade anumas olevate 
koostisainetega. 
 
Veateated 
Kui ekraanil kuvatakse teadet HHH pärast START/STOP nupu vajutamist, on temperatuur 
küpsetuskambris liiga kõrge. Seade peab veel jahtuma. Avage kaas ja laske jahtuda 10-20 minutit. 
Kui ekraanil pärast START/STOP vajutamist kuvatakse EEE, on tegu temperatuurianduri rikkega. Laske 
seadet kontrollida tootja volitatud remondiettevõttes. 
 
MÕNED RETSEPTID 
 
VALGE SAI 
Siinsed koostisained ja kogused on sobivad nende programmidega: BASIC 
Koostisained  Kogus  
Gluteeniga jahu  2.25 topsi  
Kuivatatud aktiivpärm  1,25 tl  
Sool  1 tl  
Suhkur  1,5 spl  
Lahja piimapulber  1 spl  
Õli  1 spl  
Vesi  0.75 topsi + 1 spl  
 
MAISILEIB 
Koostisained  Kogus  
Gluteeniga jahu  2 topsi  
Maisijahu  0.25 topsi  
Kuivatatud aktiivpärm  1.5 tl  
Sool  1 tl  
Suhkur  2 spl  
Lahja piimapulber  0.75 topsi  
Õli  2 spl  
Muna 1  
Vesi  0.75 topsi + 1 spl  
 
 



 

 

TÄISTERANISUST SAI 
Koostisained  Kogus  
Täisnisujahu  2.25 topsi  
Kuivatatud aktiivpärm  2.25 tl  
Sool  1 tl  
Pruun suhkur  2 spl  
Õli  2 spl  
Vesi  0.75 topsi  
 
PASTATAIGEN  
Siinsed koostisained ja kogused on sobivad nende programmidega: DOUGH. 
Koostisained  Kogus  
Universaalne nisujahu  1 topsi  
Semolina jahu  0.5 topsi  
Sool  0.5 tl  
Oliivõli  1 spl  
Lahtiklopitud muna  1  
Vesi  0.25 topsi  
 
PIZZATAIGEN 
Koostisained  Kogus  
Gluteeniga jahu  2.25 topsi  
Kuivatatud aktiivpärm  1 tl  
Sool  0.5 tl  
Suhkur  1 spl  
Oliivõli  1 spl  
Vesi  0.75 topsi  
 
MOOS 
Siinsed koostisained ja kogused on sobivad nende programmidega: JAM. 
Koostisained  Kogus  
Külmutatud maasikad  
(üles sulatatud ja purustatud)  

225 g  

Värsked maasikad  2 topsi  
Kuivpektiin  0.5 pakikest  
Suhkur  0.75 topsi  
Sidrunimahl  1.5 tl  
 
KOOGIPULBRIST KOOK  
Siinsed koostisained ja kogused on sobivad nende programmidega: CAKE 
Koostisained  Kogus  
Meelepärane koogipulbrisegu  65 g  
Toiduõli  0.33 topsi  
Muna (suur)  3  
Vesi  1.25 topsi  
 
 
 
 
 



 

 

PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
Enne puhastamist eemaldage seade elektrikontaktist ja laske ära jahtuda. 
Anuma puhastamine: pühkige anum seest ja väljast märja lapiga üle. Ärge kunagi kasutage 
abrasiivseid puhastusaineid anuma puhastamisel, sest nii võib külgevõtmatu pinnakate kahjustuda. 
Anum tuleb enne tagasipanekut korralikult ära kuivatada.  
Pange tähele: pärast puhastamist ja kuivatamist pange anum seadmesse tagasi ja kinnitage õigesse 
asendisse. Kui anum ei taha sobituda, tuleb asendit seni reguleerida, kuni anum päripäeva keerates 
seadme põhjas klõpsatades kinnitub. 
Puhastage ka segamislaba hoolikalt pehme lapi abil. Nii anum kui segamislaba on pestavad 
nõudepesuainega. 
Seadme korpust tuleb pühkida niiske lapiga. Ärge kasutage seadme ühegi osa puhastamiseks 
abrasiivseid aineid. Kunagi ei tohi seadme korpuse osa teha märjaks ega kasta vette / vedelikesse. 
Enne, kui seade säilitamiseks ära pannakse, tuleb veenduda, et see on korralikult jahtunud, puhas ja 
kuiv ning kaas suletud. 
 
Garantii 
Tootja annab seadme materjali- ja tootmisdefektide osas 24 kuu pikkuse garantii. Garantii kehtib vaid 
juhul, kui seadet on kasutatud vastavalt juhendile ja juhendis osundatud kasutusotstarbele. Lisaks 
sellele tuleb garantiinõude korral esitada toote ostudokument, millel on ostukuupäev, jaemüüja 
nimetus ning toote mudel. 
Rohkem teavet garantii kohta leiab tootja kodulehelt: www.princesshome.eu 
 
KESKKONNAKAITSE  

Seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel ega muul juhul visata olmejäätmete sekka. Toimetage 
mittevajalikuks muutunud seade jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti. Juuresolev sümbol 
seadmel või selle dokumentides juhib kasutaja tähelepanu seadme käitlemisele. Seade 
sisaldab taaskasutatavaid materjale. Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlusse 

toimetamisega panustate keskkonna ja inimtervise kaitsmisse. Küsige täpsemat teavet 
käitlemisasutuste kohta kohalikelt omavalitsustelt. 
 
Info 
Lisainfot leiab tootja kodulehelt www.princesshome.eu 
 


