
Beknopte -      Nederlandse gebruiksaanwijzing broodbakmachine 42328 met 

ijscontainer 

• Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat U het apparaat 

gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging. 

• Gebruik het apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven 

doeleinden. 

• Dompel het apparaat nooit onder in een vloeistof, gebruik hem niet in de badkamer of 

in de vrije natuur. 

• Het apparaat dient gebruikt te worden onder toezicht van volwassenen. 

• Vermijdt het aanraken van de warme oppervlakten wanneer het apparaat is 

ingeschakeld. 

• Sluit het apparaat op het net. Controleer of de gegevens op het type plaatje 

overeenkomen met de aanwezige netspanning. 

• Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparatuur die warmte afgegeven zoals 

kachels, fornuizen, ovens enz.. Het apparaat op afstand houden van muren of andere 

objecten die vlam kunnen vatten zoals gordijnen ,handdoeken enz.. 

• Indien U het apparaat wenst te verplaatsen dient U ervoor te zorgen dan het apparaat 

uitgeschakeld is en afgekoeld. 

• Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker ,het snoer of het apparaat beschadigd is 

en wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert. Raadpleeg dan uw 

winkelier of de importeur Tel.079-3634242. Reparaties aan elektrische apparaten 

dienen uitsluitend verricht te worden door vakmensen. Verkeerd uitgevoerde 

reparaties kunnen tot schade leiden en uw kunt uw garantie verspelen op uw apparaat. 

• Indien het apparaat niet gebruikt wordt verwijder de stekker uit de wandcontactdoos. 

• Het apparaat buiten gebruik van kinderen houden. Kinderen beseffen niet de gevaren 

die kunnen ontstaan met het omgaan van elektrische apparaten. Laat kinderen daarom 

nooit zonder toezicht bij het apparaat. Mensen met verstandelijke of  geestelijke 

beperkingen mogen dit apparaat niet zonder toezicht gebruiken. 

• Plaats het apparaat op een vlakke droge oppervlakte. 

• Zorg dat het aansluitsnoer niet over scherpe randen kan hangen. 

• Gebruik alleen de originele onderdelen 

  

Onderdelen 

1. Deksel met handgreep, venster, luchtspleten en vakje voor toebehoren 

2. Venster 

3. Vakje voor toebehoren, voegt automatisch tijdens de bakprogramma’s de gewenste 

toevoegingen in het deeg 

4. Kneedhaak met anti aanbaklaag 

5. Bedieningselementen 

6. Bakblik met antiaanbaklaag 

7. Edelstaal huis 

8. Bakruimte 

9. Gummi voetjes 

10. Aansluitsnoer(niet zichtbaar) 

11. Maatbeker 

12. Maatlepel- met uitsparing voor 5 ml en 15 ml(eetlepel) 

13. Haak voor het uitnemen van de kneedhaak uit het brood 

 

LCD beeldscherm met volgende aanwijzingen 



a) Hoeveelheid brood :groot(1000 g) gemiddeld (750 gr) of klein ( 500 gr.) 

b) Tijdsinstelling in minuten 

c) Symbool voor de bruiningsgraad van het brood: licht, middel, of donker 

d) Gekozen programma nummer 

e) Zandloper symbool indien een verlengde programmeer tijd is ingetoetst 

f) Symbool en nummer voor de lopende programma fase: roeren, kneden ,rusten, rijzen, 

fermenteren, verwarmen, bakken, warmhouden, einde programma. 

m) Sleutel symbool, indien de toets geblokkeerd is. 

 

Toetsen- een lichte aanraking met de vinger voldoet: 

a) Menu- kies hiermede het gewenste programma 

b) Gewicht – kies de grootte van het brood 

c) Bruining- stel de gewenste bruining in 

d) +tijd en – tijd vertraging van het bakprogramma of bereidingstijd 

e) Bakken- roep het programma bakken(16) direct op  

f) Mixen – roep het programma(12) op 

g) Start/knop- het programma starten, aanhouden of afbreken 

h) Setting – roep programma 17( huisgemaakt) op en schakel door de enkele fases van 

het programma 

 

Bij het eerste gebruik. 

Tijdens het eerste gebruik kan er wat rook ontstaan. Dit duurt kort en is normaal. 

Schakel het apparaat eerst volledig uit Uit : Start/Stop. De toets dan 3 seconden ingedrukt 

houden, verwijder de contactstop uit de wandcontactdoos en wacht totdat het apparaat 

geheel is afgekoeld voordat U het gaat schoonmaken. 

Maak alle losse delen schoon. Nooit het apparaat en het aansluitsnoer in de 

vaatwasmachine schoonmaken. 

De ijscontainer mag nooit met hete oppervlaktes of vloeistoffen in aanraking komen of 

verwarmd te worden. 

Zorg dat de buitenkant van het apparaat droog en schoon is. 

Doe een beetje boter of margarine op een doek en wrijf hiermede het bakblik en 

kneedhaak in. 

Plaats het apparaat op een stevige horizontale ondergrond en zorg dat het apparaat ronsom 

30 cm vrij staat, boven het apparaat ca. 1 meter 

Zorg dat de bakruimte goed schoon is. 

Vul het bakblik nooit meer dan met 1000 gram meel. Het bakblik mag nooit overlopen 

Vul het vakje met toebehoren nooit met natte, vochtige bestanddelen. Vloeistoffen kunnen 

in aanraking komen met de elementen en zorgen voor oververhitting ,brand en kortsluiting 

leiden 

 

Het bakken begint 

De toetsen reageren reeds bij de kleinst mogelijke aanraking. Tik eenvoudig even op de 

toets. Bij ieder aanraking hoort U een signaal. De betekenissen en nummers van de 

beschikbare programma’s zijn links op het deksel van het apparaat gedrukt. De toetsen 

zijn niet actief wanneer het bijbehorende programma niet beschikbaar is. Lopende 

programma’s moet U eerst met de start/stop toets beeïndigen voordat U weer een nieuw 

programma kunt inschakelen. 

1. Tip op de toets Menu, totdat het gewenste programma verschijnt. 

2. Tip op de toets bruining colour tot het symbool voor de gewenste bruining in het LCD 

scherm verschijnt: licht, middel of donker 



3. Tip op de toets weight om de in uw recept aangegeven hoeveelheid in te stellen: 500 g, 

750g , 1000 g. 

4. Daarna kunt U de tijdklok instellen indien U de broodbakmachine op een later tijdstil 

wenst te laten beginnen. Met de timer toets kunt U een verlate inschakeling instellen 

van 0-15 uur 

5. Wanneer alle instellingen naar wens zijn ingesteld, start U het programma met de 

start/stop toets.  

Op het LCD scherm knipperen de punten van de bewerkingstijd en de andere ingestelde 

symbolen. Het bakprogramma voert verschillende processen automatisch uit. Tijdens deze 

tijd kunt U alleen reageren met de start/stop toets. 

 

Tip: U kunt het deksel van het apparaat tijdens het proces openen om op deze wijze b,v. 

natte ingredienten toe te voegen. Het is het beste het deksel zo min mogelijk te openen om 

het neerslaan van het brood te voorkomen. 

U kunt het lopende programma ieder moment geheel onderbreken. Houdt de vinger 

gedurende 3 seconden op de start/stop toets tot U een signaal hoort. Dan worden alle 

lopende programma’s afgebroken en de instellingen gaan verloren. 

 

Opgelet- beweegbare onderdelen 

Nooit het bakblik eruit nemen of een kooklepel in het bakblik houden zolang het apparaat 

aan de netspanning is aangesloten dit om verwondingen en schade aan het 

kneedmechanisme te voorkomen 

Indien U de kneedhaak aan het einde van de baktijd uit het bakblik neemt dan krijgt U een 

ongeschonden brood. Let er wel op dat het apparaat meerdere intervallen tussen de kneed 

fasen heeft. U kunt de kneedhaak gedurende de tweede fase eruit nemen. Deze fase wordt 

door het symbool …… en fase nummer 2 aangegeven. 

Verwijder de contactstop uit de wandcontactdoos. 

Belangrijk: De onderbreking van de stroomtoevoer mag niet langer als ca. 10 minuten 

duren, daar het apparaat anders het gekozen programma afbreekt. 

a) Open het deksel van het apparaat en neem het bakblik uit het apparaat. Bestrijk uw 

handen met meel en neem het deeg uit het bakblik en verwijder de kneedhaak uit het 

bakblik. Let erop dat er geen deegresten op de rand van het bakblik komen. 

b) Vergrendel het bakblik met het deeg weer in het apparaat en sluit het deksel. 

c) Plaats de contactstop weer in de wandcontactdoos. 

d) U kunt het bakprogramma en de warmhoud functie ieder moment afbreken. Houdt de 

toets start/stop ca 3 seconden ingedrukt tot U een signaal hoort. Zodra het bakken is 

beeindigd hoort U 10 signalen en in het LCD scherm verschijnt 0:00. Het apparaat 

schakelt automatisch op warm houden over en houdt het brood max. 1 uur warm. 

Daarna schakelt het apparaat geheel uit, en de inhoud koelt af. 

Tip: Nadat het apparaat is uitgeschakeld dient U het brood uit het bakblik te nemen, daar 

het brood anders door condenswater vochtig en zacht wordt. 

e) Controleer of het brood de juiste gesteldheid heeft en bruining. Indien het brood  nog 

niet goed gebakken is dan kunt U met het programma Bake (Bakken nummer 16) nog 

enkele minuten verder bakken 

 

Waarschuwing: Verwijder altijd eerst  de contactstop uit de wandcontactdoos voordat U 

het bakblik uit het apparaat neemt. 

Raak nooit de delen in het apparaat aan met blote handen indien het apparaat nog heet is. 

Bescherm uw handen met ovenwanten zodra U het deksel opent en het hete bakblik uit het 



apparaat neemt. Er kan ook hete stoom ontsnappen zodra U het deksel opent. Plaats het 

bakblik op een hitte bestendige ondergrond. 

Belangrijk: Gebruik geen harde of scherpe voorwerpen om het brood uit het bakblik te 

verwijderen. De anti aanbaklaag in het bakblik en op de kneedhaak kan daardoor 

beschadigd raken. Verwijder het brood eerst uit het bakblik voordat U het brood gaat 

snijden. 

Houdt het bakblik onderste boven, boven een rooster. Een beetje schudden en het brood 

komt eruit. 

Spoel het bakblik direct met water schoon, nadat U het brood uit het bakblik heeft 

genomen. Daardoor voorkomt U dat evt. deegresten zich vasthechten aan het blik. 

Voordat u het brood gaat snijden en eten laat het brood eerst 15-30 minuten afkoelen. Let 

erop dat de kneedhaak niet meer in het brood zit. Indien nodig verwijdert U de kneedhaak 

met de meegeleverde haak. 

 

 

Bijzonderheden van het programma Quick Bread 

Quick bread( kort gebakken) wordt met bakpoeder en soda gebakken. Beide 

laxeermiddelen worden door vochtigheid en warmte geactiveerd. Daarom is het zeer 

belangrijk dat de vloeibare toevoegingen onder in het bakblik en de vaste bestanddelen 

zich boven in het bakblik bevinden. Gedurende het mixen kan het meel in de hoekjes van 

het bakblik blijven hangen., In dat geval dient U het meel  met een gummitang van de 

randen af te schaven, zodat zich geen meelklompen zich in het meel vormen. 

 

De baktijd verlengen. 

Indien het brood niet goed gebakken is of U een programma per ongeluk te vroeg 

beindigd heeft dan kunt U het deeg met een aparte baktijd extra laten bakken duur 1 ½ 

uur. Laat het brood  in het apparaat en sluit het deksel. 

Tip: Voor het opbakken of afbakken van reeds gebakken brood of koeken daarvoor heeft 

U slechts enkele minuten voor nodig. Start het programma Bake( bakken nummer 16) en 

het stopt na afloop van de baktijd automatisch. Houdt daarvoor de toets start/stop 

ingedrukt tot U het signaal hoort.( ca 3 seconden) 

1. Druk op de toets Bake om het programma Bake( bakken nummer 16) oproepen 

2. Stel met de toets+ time en/of- time de gewenste baktijd in. U kunt de baktijden van 10 

minuten tot 1 ½ uur in stappen van 5 minuten instellen. 

3. Indien de gewenste baktijd op het LCD scherm knippert drukt U even op de toets 

start/stop  om de ingestelde baktijd te bevestigen. 

 

Belangrijk: De baktijd knippert op het LCD scherm, zodra U op de toets + time of – 

Time drukt. De andere toetsen zijn dan gesperd . Bevestig eerst de ingestelde baktijd met 

de toets start/stop, voordat U een programma gaat invoeren. 

4. Druk op de toets start/stop om het programma te starten. 

De broodbakmachine verwarmt de oven voor de ingestelde duur. Daarna hoort U een 

signaal en de broodbakmachine schakelt over op warmhouden. 

 

Confituren toevoegen 

Met het programma jam( confituren nr. 10) kunt U heerlijke confituren maken. 

Zorg dat U bakblik niet te vol doet. Anders kunnen de confituren op de elementen geraken 

en gaan spetteren. 

1. Bereid de ingredienten eerst voor. Maak de vruchten en verwijder alle niet bruikbare 

onderdelen( schillen, pitten enz. ) Dan de vruchten pureren. Weeg de hoeveelheid af. 



2. Plaats de kneedhaak in het bakblik. 

3. Plaats de gepureerde massa voorzichtig in het bakblik. Let erop dat de randen en 

buitenkant van het bakblik schoon blijven. 

4. Weeg de suiker af zoals aangegeven op de verpakking en strooi dit uit op de 

gepureerde massa. 

5. Plaats het bakblik in de broodbakmachine en vergrendel het bakblik. Sluit het deksel. 

6. Plaats de contactstop in de wandcontactdoos en kies met de toets MENU het 

programma( confituren, nummer 10) Bij dit programma kunt U niets anders instellen. 

 

Opgelet: Tijdens het functioneren en enige tijd daarna is de binnenkant en het bakblijk 

zeer heet. Ook de buitenkant van het apparaat kan zeer heet zijn. Gebruik het apparaat 

alleen aan de handgrepen en toetsen. Bescherm uw handen met ovenhandschoenen zodra 

U het bakblik uit het apparaat neemt. Giet de inhoud voorzichtig uit het bakblik. 

7. Tip op de start/stop toets om het programma te starten. Wacht tot het einde van het 

programma en U een signaal hoort. 

8. Bescherm uw handen met ovenwanten. Neem het bakblik uit het apparaat. 

9. Giet de inhoud in een vuurvaste schaal/pan. Laat de confituren afkoelen.  

 

 

Gebruik van de ijscontainer 

De ijscontainer bevat een koelmiddel en dient in een diepvriesvak voorgekoeld te worden. 

Nooit de ijscontainer de roerder verwarmen of op hete oppervlakten plaatsen of met hete 

vloeistoffen in aanraking brengen of schoonmaken in een afwasmachine. Nooit de 

ijscontainer gebruiken in een bakprogramma of het jam programma .Gebruik de 

ijscontainer uitsluitend met programma 15 (ijs). Indien U de ijscontainer verwarmt dan 

kan de vloeistof sterk uitzetten en de container doen barsten. Ook kunnen de kunststof 

delen smelten en zich vervormen.  

 

Let erop dat de ijscontainer zeer koud is zodra U deze uit de diepvries neemt. Bescherm 

uw handen met handschoenen. Pak de ijscontainer nooit vast met natte handen. Uw 

handen kunnen gemakkelijk aan de ijscontainer vastvriezen. 

De ijscontainer bevat een vloeistof welke de lage temperaturen lange tijd kan opslaan. 

Plaats de ijscontainer gedurende meerdere uren in een diepvriezer. Plaats de container 

daarna op een vlakke oppervlakte. De temperatuur in het diepvriesvak mag niet onder de 

18 graden liggen. De container dient altijd met de opening naar boven gekoeld te worden 

en mag niet op zijn kant gelegd worden. Plaats de container niet direct op andere 

levensmiddelen. 

 

Tip: De container is goed gekoeld indien U bij het schudden geen gorgelend geruis van 

het koelmiddel meer hoort(maximaal 16 uur) 

      De ijscontainer is veelzijdig inzetbaar: 

• U kunt daarin vele dranken uren koel houden. 

• U kunt ijsklontjes daarin bewaren 

• Bovendien kunt U hiermede spijsijs bereiden. Zie: IJscreme maken. 

 

IJscreme bereiden 

Vul de container niet meet dan half vol( ca. 300- 350 ml) Anders dan is het mogelijk dat 

tijdens het roeren de container overloopt. 

1. Indien U het ijs met geklopte eigeel bereidt dan wordt het ijs zachter. Klop het eigeel 

met de suiker tezamen. Gebruik daarvoor kristalsuiker daar deze gemakkelijk oplost. 



2. Verhit de melk in een pan tot deze licht kookt. Giet deze melk dan met kleine 

hoeveelheden op het eigeel/suiker door alles flink door elkaar te roeren. Giet de melk 

er niet ineens op dan wordt de substantie klonterig. 

3. Verhit het geheel tot tegen de kook aan. Laat de substantie dan afkoelen in de koelkast 

bij + 5 C 

4. Klop de gekoelde slagroom in een voor gekoelde pan stijf. Giet deze dan op de 

gekoelde eigeel/suiker substantie. 

5. Naar smaak kunt U noten amandelen, vanille, Noga of gesmolten chocolade 

toevoegen. 

6. Plaats de totale substantie voor het vriezen in de container  in de koelkast. De massa 

dient een temperatuur van +5 C te hebben. 

 

De ijsmassa invriezen. 

7. De ijscontainer dient max.16 uur in het diepvriesvak te blijven Temperatuur niet lager 

dan -18 C. 

8. Bereidt de ingredienten, zoals boven beschreven, en koel deze in de koelkast bij een 

temperatuur van + 5 C. 

9. Plaats de koppeling van de ijscontainer met het zwarte aandrijfschijf boven in de 

broodbakmachine .Draai de koppeling met de wijzers van de klop mee om deze te 

vergrendelen. De koppeling dient vast te zitten, mag niet wippen of wankelen. 

10. 10. Bescherm uw handen met handschoenen en neem de container uit het 

diepvriesvak. Plaats de roerder op de aandrijving in de container. 

11. Sluit de broodbakmachine aan op het stroomnet en kies met de toets Menu het 

programma Ice cream( Eiscreme ,nummer 15) 

12. Kiest met de toetsen+ time en – Time de roertijd zoals aangegeven in het recept. De 

ingestelde tijd knippert op het LCD scherm.U kunt 20 , 25 ,en 30 minuten instellen. 

Druk op de toets start/stop om deze tijd te bevestigen. 

 

 

Milieu vriendelijke verwerking. 

Dit apparaat hoort niet bij het huisvuil. Dit apparaat bevat kostbare restmaterialen welke 

hergebruikt kunnen worden. Informeer bij uw gemeente waar U deze apparaten kunt 

inleveren.  

 

 

 

 

 

 

 

 


