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TR-7492 kenyérsütő kezelési leírása 

 
Technikai adatok: 

 Modell szám: TR-7942 

 Hálózati feszültség/ frekvencia: 230V/50 Hz 

 Teljesítmény: 600W 

A gép funkció gombjai, LCD kijelző:  

 

A feliratozás balról jobbra haladva értelmezendő! 
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1. Óra felfelé állítása 

2. Óra lefelé állítása 

3. Menü 

4. LCD kijelző 

5. START 

6. STOP 

7. Méret 

8. Szín 

9. Funkciók felirat (1-12-ig számozva legfelül) 

10. Hálózati jelzőlámpa lent középen 

 

Garanciális időn belüli javításhoz vigye vissza a készüléket a vásárlás helyére a vá-

sárlást igazoló dokumentumokkal együtt. (számla, blokk, tartozékok) 

Elektromos kemencék, kenyérsütők KEZELÉSI UTASÍTÁSA a  TR-7492 modellhez 

Előszó 

A TR-7492 típusú elektromos kenyérsütőt úgy tervezték, hogy csak otthoni haszná-

latra alkalmas. 

A 12 program lehetővé teszi, hogy a megfelelő funkciót kiválassza: 

1) BASIC vagy kezdő 

2) FRANCIA 

3) Búzakenyér teljes kiőrlésű lisztből 

4) Kovásztalan tészta 

5) Pone 

a) kukoricalepény 

b) kukoricakenyér 

c) kukoricamálé 

d) prósza 

6) Ultragyors Mode-1- Ultragyors üzemmód-1 

7) Ultragyors Mode-2- Ultragyors üzemmód -2 

8) Fánk 

9) Sütés lekvárral 

10) Sütemények és torták 

11) SZENDVICSEK 

12) Sütik vagy sütemények 

Mielőtt használatba veszi a készüléket, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a 

kézikönyvet! 

1) Tanulmányozza ezt az útmutatót, jótállási jegy és a blokk alapján ellenőrizze 

az adatokat a dobozon és a belső csomagoláson, valamint ellenőrizze a tartozé-

kok meglétét. 
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2) Ez a készülék háztartási használatra készült, és nem használhatók fel ipari, 

üzemi célokra. 

3) Ha nem használja a készüléket, és a tartozékok tisztítása előtt győződjön 

meg róla, hogy kihúzta-e a tápkábelt a konnektorból.  Kapcsolja ki a készü-

léket a kikapcsolóval! A konnektorból a csatlakozó dugót soha ne a tápkábelnél 

fogva húzza ki!  

4) Áramütés elkerülése érdekében gyermeket soha ne hagyjon felügyelet nélkül a 

készülék közelében! Amikor kiválaszt egy új helyet a készülék számára, azt úgy 

tegye, hogy gyermekek ne érhessék azt el! Győződjön meg arról, hogy a tápkábel 

ne lógjon szabadon! 

Oroszból fordítás Google fordító segítségével készült. Szerkesztette és lektorálta: 

Mr.SteveKulcsar 

2014.06.08. 13:15:49 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a készüléket üzembe 

helyezi. Ez a készülék csak háztartási célokra alkalmas. 

Biztonsági tudnivalók: 

 A készülék nem rendeltetésszerű használata balesetveszélyes.  Tilos a ké-

szülteket folyadékiba mártani, ill. sérült kábellel használni. 

 Gyermekek közelében fokozott elővigyázatossággal használja. 

 Ne használja a készülékét, ha sérült a burkolata 

 Használaton kívül, ill. tisztítás előtt húzza ki a készüléke csatlakozóját a kon-

nektorból.  

 Meghibásodás estén a készületet csak a szakszevíz javíthatja. 

 A készülék, sütés közben forró, ezért kerülje annak megérintését. 

 Ne használja a készüléket forró tűzhely közelében. 

 Sütés közben ne legyen a készülék alatt asztalterítő. 

 Sütés közben minimum 10 cm távolságot hagyjon más tárgyaktól. 

 Használat után hagyja kihűlni a készüléket. 

Funkció választása: 

I. A kenyér színét a (Color) gomb segítségével tudja beállítani. A világos 

(Light) beállításával világosabb kenyeret kap.  

II. A sötét (Dark) beállításával sötétebb, de kisebb kenyeret kap. A közép 

(Médium) beállításával közepesen barna lesz a kenyér. 

III. A menü gomb segítségéve 12 sütési program közül tud választani. 

Amikor a készüléket a 230V/ 50Hz hálózatra csatlakoztatja, a készülék 

egyet sípol, és a kijelzőn megjelenik a beállítható idő 3:00=3 óra. 

1. Alap (Basic) program a leggyakrabban használt program. Csak szobahő-

mérsékletű anyagokat használjon, beleértve a folyadékot is. A hozzávalók 

mindig, frissek legyenek és ügyeljünk a pontos adagolásra. A hozzávalók mér-
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tékének helytelen megválasztása okozhatja, hogy az erjedés gyorsan megy 

végbe, vagy nem kel meg eléggé a tészta. A készülék háromszor keleszti a 

tésztát  A második kelesztés után a készülék sípol. Ekkor lehet gyümölcs da-

rabokat, mogyorót adagolni a tésztához. Ez a program 3 órán keresztül tart. 

2. Francia (French) program segítségével tud francia fehér kenyeret sütni. A 

készülék kétszer keleszt. a kelesztés gyűrűs folyamata tovább tart. A sütés fo-

lyamata tovább tart. addig a kenyérhéj vastagabb lesz. Ez a program 3 óra 50 

percig tart. 

3. Teljes őrlésű gabona (Wholc) programnál az ún. Nehezebb lisztekkel 

(rozs, teljes őrlésű lisztek)'készített kenyeret sütheti, amelyek több dagasztást 

és hosszabb kelesztési időt igényelnek. Ez a program 3 óra 40 percig tart. 

4. Gyors (Quick) program. A fehér kenyér készítéséhez ez a legrövidebb 

program 1 óra 40 percet vesz igénybe. A készülék kétszer keleszti a tesztét, 

majd sípol, a második kelesztés alatt hozzá adhat pl. gyümölcsdarabokat, mo-

gyorót stb. A kenyér kelesztésének folyamata kevesebb, időt kíván, mint a 

normál sütésnél. 

5. Édes (Sweet) program.  Édes kenyerek készítéséhez. 2 óra 55 percet vesz 

igénybe kb.: 1 kg kenyér készíthető. 

6. Gyorsított (Ultra fast-1) program a legrövidebb ideig tartó program, mert 

néhány folyamat az előzőekhez, képest kimarad. A készülék csak egyszer ke-

veri át a tésztát. majd megsüti. Ez a sütési mód csak hagyományos kenyér 

készítésére alkalmas. A kenyér itt rövidebb ideig kel és hirtelen sül át, ezért ki-

sebb, mintha normál sütési módot választana. 75dkg kenyér készíthető. 

7. Gyorsított (Ultra fast-II) program, mint az előző csak 1 kg sűrűbb kenyér 

készítéséhez. 

8. Tészta (Dough) programmal olyan tésztaféléket lehet készíteni, amelyek a 

kenyérkészítéséhez hasonló munkát igényelnek. Azonban a sütési részt nem 

végzi el a készülék, hanem egy másik sütőben végezheti el. (A készülék nem 

forró. a kenyérhéj színit nem tudja változtatni, mivel a készülék a sütési folya-

matot nem végzi el.) 

9. Jam -lekvár keveri és süti a masszát, a program 1 óra 20 percig tart. 

10. Sütemény (Cake) programmal édes élesztővel készített sült tésztát ké-

szít. A készülék a tésztát kétszer gyúrja. Ez a program 2 óra 50 percig tart. 

11. Szendvics (Sandwich) program. Szendvicses-kenyér készítéséhez. A 

program  1 óra 20 percig tart,. 

12. Sütés (Baké) programmal. Ön a saját kezűleg elkészített tésztát sütheti 

meg. Ez  a program 1 órát vesz igénybe. Ha a kiválasztott programinak vége, 

a készülék elindítja a melegen tartó funkciót, a készülék a tészta (Dough) 

programot használja. 

13. Késleltetett bekapcsolás: Minden programot be lehet kapcsolni késleltet ve, 

de idejét 10 percenként beállítással. A leghosszabb beállítható idő 13 óra.Pl.: 

Ha most este 19:30 van és Ön azt szeretné, hogy reggel 7-re legye friss ke-

nyér. 
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 Tegye a hozzávalókat a sütőedénybe a recept szerint. 

 Helyezze a sütőedényt a készülékbe. 

 Zárja le a tetőt. 

 A program (MENÜ) gombbal válassza ki a sütési módot. 

 A “kenyérhéj'’ -(COLOR) gombbal válassza ki a kívánt barnaságot. 

 Növelje az időt az ÓRA gombbal 10:30-ra, ez azt jelenti, hegy 10 óra 30 

perc fog eltelni reggel 7 óráig. A számláló addig számol visszafelé, amíg 

eléri azt az időt, ami a kívánt sütési mód elkészítéséhez szükséges. Ha 

például Basic módot használ, 3:00-ig számol vissza a készülék, és ekkor 

elkezdi készíteni a kenyeret 

 Nyomja le a Start/Stop gombot, és ezzel betáplálta az időt. A kijelzőn a 

kettőspont addig fog villogni, amíg a számlálás eléri a 0:00-t  és ekkor be-

fejeződik a sütés. 

 Ha a kijelzőn a “H:HH" felirat jelenik meg, ez azt jelenti, hogy a belső hő-

mérséklet túl magas. Nyomja meg a Start/Stop gombot, nyissa fel a tetőt, 

és 10-20 percig hagyja hűlni a készüléket! 

A készülék használata: 

Nyissa ki a készülék tetejét, a sütőedényt balra forgatva vegye ki a készülékből. He-

lyezze a keverőlapátot a tengelyre, ellenőrizze, hogy stabilan illeszkedjen.  

 

Tegye a hozzávalókat az edénybe a recept szerinti sorrendben. Először mindig a 

vizet öntse bele, majd a szilárd hozzávalókat, végül az élesztőt.  A sót és а сukrot az 
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egész keverék szélére szórja. Amikor az élesztő következik, készítsen egy kis mé-

lyedést a lisztbe és ebbe tegye az élesztőt. Az edény oldaláról törölje le e vizet vagy 

más szennyeződést. Helyezze vissza a sütőedényt a készülékbe. Addig forgassa 

könnyedén a sütőedényt, míg le nem ül a készülék aljára. Ezután kissé jobbra fordít-

va rögzítse. Zárja le a tetőt. Csatlakoztassa a készüléket a 230V-os hálózatra. Vá-

lassza ki a program (MENÜ) gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával a meg-

felelő sütési módot. A kijelzőn megjelenik a kiválasztott sütési módozathoz tartozó 

idő. A “kenyérhéj” (COLOR) gomb megnyomásával válassza ki a kenyérhéj színét, 

vastagságát. Ha szükséges állítsa be az időszámlálót (ÓRA). Nyomja le a Start/Stop 

gombot, a Kettőspont elkezd villogni. A sütés befejezését 10 rövid sípolás jelzi. A 

melegen tartási idő még további, egy órán keresztül tart, miközben a hőmérséklet 

egyenletesen csökken. Ha ezt a funkciót nem kívánja igénybe venni nyomja meg és 

tartsa lenyomva a Start/Stop gombot. (Kb. 2 másodpere, míg a készülék egyet sí-

pol). Ezután húzza ki a készülék csatlakozóját a konnektorból. Nyissa fel a fedelet, 

majd sütőkesztyű segítségével (elkerülendő az égési sérüléseket) kicsit hátra fordítva 

emelje ki a sütőedényt, fordítsa lefelé az edényt, és óvatosan rázza ki belőle a ke-

nyeret. Ha a dagasztó kanál a kényérrel együtt kiesett az edényből, távolítsa el azt 

óvatosan a kenyérből. Használja a tartozékként adott kiszedő horgot! (A lapát oly-

kor benne marad a kenyérben ez nem gond, nem szakít ki sok kenyeret, amikor 

kiszeded. Ezért adták a kampót, óvatosan (mert a lapát és a kenyér is meleg) be-

ledugod a kenyér aljába "beragadt" lapátnál, addig, amíg teljesen át nem megy rajta, 

majd kicsit elfordítod, hogy a kis kampós (elhajlított) vége beleakadjon a lapát felső 

peremébe és így húzod kifelé határozott, de finom mozdulattal a lapátot.) 

 
Óvatosan kezelje a teflonozott alkatrészeket, ne járjon így, mert ezt a lapátot már 

lehet teflonoztatni, rosszabb esetben pedig lehet újat vásárolni! Ez bizony már ve-

szélyes, mert a kenyérben maradhatnak a leváló teflon darabkák! 

 A sütőedény, illetve a dagasztókanál felületén lévő teflon réteget ne sértse meg. 

Tartsa letakarva, várja meg, amíg kihűl a kenyér, 15-20 percig ne szeletelje fel 

a kenyeret. 

Áramszünet esetén a készülék újraindul, de hosszabb áramszünet esetén a kenyér 

minősége jelentősen romolhat. 
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31/3 csésze 
(845ml) 

 
1 nagy kanál (15 
ml)  3 kis kanál 
(10ml) 

 
1 kis kanál (5mf) 

 I kis kanál (5ml) 
 1 1/3 cscsze 

(325)  3 1/3 csésze 
(845mí)  1 nagy kanál (15 
ml) 

 
3 kis kanál 
(15ml) 

 
1 kis kanál (5ml) 

 1 kis kanál (5ml) 
 1 1/3 cscsze 

(325ml) 
 

Teljes őrlésű 
világos keayér 

 

 2 1/4 csésze 
(565ml) 

 
1 1 /8 csésze 
(280ml) 

 
1 nagy kanál 
(15ml) 

 
3 kis kanál (Í5ml)  
1 kis kanál (5ml)  
1 kis kanái (5ml) 

I 1/3 csésze 
(325ml)   

Tisztítás: 

1. Tisztítás előtt húzza ki a készülék csatlakozó dugóját a konnektorból. 

2. Várja meg, míg teljesen kihűl a készülék.  

3. Tilos a dagasztókanalat súrolószerrel tisztítani. Mindenkor egy nedves, mosó-

szeres, majd egy száraz ruhával törölje át. Ne használjon éles tárgyakat a tisz-

tításhoz, mert megsértheti a készülék felületet.  

4. Ha nem tudja kivenni a dagasztókanalat, öntsön az edénybe egy pohár forró 

vizet és hagyja néhány percig ázni. A sütőedény tengelyét kézzel mozgassa 

meg. Ha könnyen megy nincsen semmi tennivalója. Ha nehezen fordul el és 

súrlódó hangot halt öntsön meleg vizet az edénybe és hagyja állni néhány 

órát. Ha ezután is nehezen forog a tengely, vigye a sütőedényt a szervizbe! 

 

Egyszerű receptek: 

Az adagoláshoz használja a készülékkel együtt szállított mérőedényeket. 

 Nagy mérő kanál=15ml  

 Kis mérő kanál =5ml 

 A receptekhez használjon száraz, ún. „instant” élesztőt. 

Klasszikus fehérkenyér: 

(Alap és gyors program használatával.) 

31/3 csésze (845ml) finomliszt 
1 nagy kanál (15 ml) Növényi olaj 
3 kis kanál (10ml) Száraz élesztő 
1 kis kanál (5mf) Só 
I kis kanál (5ml) Cukor 
1 1/3 csésze (325) Víz 
3 1/3 csésze (845mí) teljes kiőrlésű 

liszt 1 nagy kanál (15 ml) növényi olaj 
3 kis kanál (15ml) száraz élesztő 
1 kis kanál (5ml) só 
1 kis kanál (5ml) cukor 
1 1/3 csésze (325ml) víz 

Teljes őrlésű világos 

kenyér: 

 

(Whole program használatával) 

2 1/4 csésze (565ml) teljes őrlésű 

liszt 1 1 /8 csésze (280ml) finomliszt 
1 nagy kanál (15ml) növényt étolaj 
3 kis kanál (Í5ml) száraz élesztő 
1 kis kanál (5ml) só 
1 kis kanál (5ml) 

I 1/3 csésze (325ml) 

cukor .... 

• - -'V: 

víz 
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Saját fotók: 

 



D:\DOKUMENTUMOK\KENYERSUTO\TRION\Trion_TR-7492_kezelesi_leiras.docx 

10 



D:\DOKUMENTUMOK\KENYERSUTO\TRION\Trion_TR-7492_kezelesi_leiras.docx 

11 

 

Kellemes kenyérsütögetést, jó étvágyat! 

2014.06.08. 18:02:03 

Szerkesztette: 

 

Kulcsár István© 
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