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Najprej preberite ta priročnik za uporabo! 
 
Spoštovani kupec, 
Hvala, da ste se odločili za izdelek znamke Beko. Upamo, da boste z izdelkom, ki je bil proizveden z 
najsodobnejšo tehnologijo visoke kakovosti, dosegli najboljše rezultate. Zato pred uporabo izdelka 
pozorno preberite celoten priročnik za uporabo in vse ostale priložene dokumente ter jih shranite za 
uporabo v prihodnje. V primeru, da napravo posredujete naprej, priložite tudi priročnik za uporabo. 
Upoštevajte vsa opozorila in informacije v priročniku za uporabo. 
Priročnik za uporabo se lahko nanaša tudi na druge modele. Razlike med modeli so navedene v 
priročniku. 
Pomen simbolov 
V priročniku za uporabo se pojavijo naslednji simboli: 
 

 Pomembne informacije in napotki za uporabo. 
  

 Opozorila na nevarne informacije, ki lahko ogrozijo vaše življenje in lastnino. 
 

 Opozorilo na električni udar. 
 

 Opozorilo na nevarnost požara. 
 

 Opozorilo na vroče površine. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ta izdelek je bil proizveden z uporabo najnovejše tehnologije, v okolju prijaznih pogojih. 
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1 Pomembna navodila in opozorila za varnost in okolje 
To poglavje vsebuje varnostna navodila, s katerimi boste preprečili nevarnosti telesnih 
poškodb in poškodb lastnine. Neupoštevanje teh navodil bo razveljavilo vse garancije. 

 
Splošna varnost 

• Otroci, stari 8 let ali več in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi 
sposobnostmi, brez izkušenj ali znanja lahko napravo uporabljajo, samo če jih nadzoruje ali 
jih je o varni uporabi naprave in z njo povezanimi nevarnostmi poučila oseba, ki je odgovorna 
za njihovo varnost. 

• Otroci naj se ne igrajo z napravo. Otroci naj naprave ne čistijo in vzdržujejo brez nadzora. 

• Namestitev in popravila sme opravljati samo pooblaščen serviser. Proizvajalec ni odgovoren 
za poškodbe, ki nastanejo zaradi poseganja nepooblaščenih oseb in lahko razveljavijo  
garancijo. Pred namestitvijo pozorno preberite navodila. 

• Naprave ne upravljajte, če je okvarjena ali ima kakršnekoli vidne poškodbe. 

• Po vsaki uporabi se prepričajte, da so gumbi za funkcije izdelka izklopljeni. 
 

Električna varnost 

• Če je na izdelku napaka, ga ne smete uporabljati, razen če ga popravi pooblaščena servisna 
služba. Nevarnost električnega udara! 

• Izdelek priključite samo na ozemljeno vtičnico/napeljavo z napetostjo in zaščito, kot je 
določeno v poglavju "Tehnični podatki". Ozemljitev naj namesti usposobljen električar, ko 
uporabljate napravo z ali brez transformatorja. Naše podjetje ni odgovorno za kakršne koli 
težave, nastale zaradi izdelka, ki ni ozemljen v skladu z lokalnimi predpisi. 

• Izdelka nikoli ne umivajte tako, da bi po njem pršili ali polivali vodo! Nevarnost električnega 
udara! 

• Izdelek je treba med nameščanjem, vzdrževanjem, čiščenjem in popravilom odklopiti. 

• Če je napajalni kabel izdelka poškodovan, ga mora proizvajalec, serviser ali podobno 
usposobljena oseba zamenjati, da ne pride do nevarnosti. 

• Naprava mora biti nameščena tako, da jo je mogoče popolnoma odklopiti z električnega 
omrežja. Odklop je treba izvesti tako, da izvlečete vtič, ali s pomočjo stikala, vgrajenega v 
fiksno električno napeljavo, v skladu z gradbenimi predpisi. 
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• Med uporabo se zadnja stran pečice segreje. Zagotovite, da električna povezava ne pride v 
stik z zadnjo stranjo, saj se lahko priključki poškodujejo. 

• Pazite, da se napajalni kabel ne zatakne med vrata pečice in okvir, prav tako pa ga ne speljite 
čez vroče površine. V nasprotnem primeru se lahko izolacija kablov stopi in se vname, kar 
lahko povzroči kratek stik. 

• Vsa dela na električni opremi in sistemih sme opravljati samo pooblaščeno strokovno osebje. 

• V primeru okvar izklopite napravo in jo izključite iz napajanja. Zato izklopite varovalko doma. 

• Prepričajte se, ali zmogljivost varovalke ustreza napravi. 
 
Varnost izdelka 

• Naprava in dostopni deli se med uporabo segrejejo. Previdno, ne dotikajte se segretih 
elementov. Preprečite dostop otrokom, mlajšim od 8 let, oziroma otroke v bližini naprave 
stalno nadzorujte. 

• Naprave ne uporabljajte, če je vaša presoja ali koordinacija zmanjšana zaradi vpliva alkohola 
in/ali drog. 

• Ko v jedeh uporabljate alkoholne pijače, bodite zelo pozorni. Alkohol pri visokih 
temperaturah izhlapi in lahko povzroči požar, saj se lahko ob stiku z vročimi površinami 
vname. 

• V bližino naprave ne postavljajte vnetljivih materialov, saj se stranice med uporabo lahko 
segrejejo. 

• Naprava se med uporabo segreje. Previdno, ne dotikajte se segretih elementov v notranjosti 
pečice. 

• Ne blokirajte zračnih odprtin. 

• V pečici ne segrevajte zaprtih pločevink in steklenih kozarcev. Tlak, ki nastane v 
pločevinki/kozarcu, lahko povzroči eksplozijo. 

• Neposredno na dno pečice ne odlagajte pekačev, posod ali aluminijaste folije. Nakopičenje 
toplote bi lahko poškodovalo dno pečice. 

• Za čiščenje stekla vrat pečice ne uporabljajte močnih abrazivnih čistil ali ostrih kovin, saj 
lahko opraskajo površino ali uničijo stekla. 

• Za čiščenje naprave ne uporabljajte parnih čistilnikov, saj lahko povzročijo električni udar. 

• Mrežno rešetko in pekač pravilno namestite na mrežne police. Pomembno je, da rešetko 
in/ali pekač pravilno namestite na polico.  
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Rešetko ali pekač potisnite med 2 vodili in se prepričajte, da je dobro nameščen, preden nanj 
naložite jedi (prosim, glejte naslednjo sliko). 

   
  Ne uporabljajte naprave brez stekla na sprednjih vratih ali če je steklo razbito. 

• Držalo pečice ni namenjeno sušenju brisač. Na držalo ne obesite brisače, rokavic ali podobnih 
izdelkov iz blaga, ko funkcija žara deluje ob odprtih vratcih. 

• Ko v vročo pečico vstavljate ali iz nje odstranjujete jedi, vedno uporabljajte rokavice odporne 
na toploto. 

• Preden zamenjate lučko, se prepričajte, da je naprava izključena, da preprečite nevarnost 
električnega udara. 

Za požarno zanesljivost naprave: 

• Prepričajte se, da je vtič priključen v vtičnico, da ne pride do nastanka isker. 

• Ne uporabljajte poškodovanih kablov ali podaljševalnih kablov. 

• Prepričajte se, da na vtičnici, na katero je priključena naprava, ni tekočine ali vlage. 
 
Varnostna navodila za mikrovalovno pečico 

• Naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu. Uporaba v komercialne namene ni 
dovoljena. 

• Otrokom, starim več kot 8 let, lahko dovolite uporabljati pečico samo v primeru, da ste jim 
dali ustrezna navodila. Tako bodo lahko pečico uporabljali na varen način in se bodo zavedali 
nevarnosti nepravilne naprave. 

• Če se pečica uporablja v kombiniranem načinu, naj otroci, stari 8 let in več, uporabljajo 
pečico le pod nadzorom odrasle osebe, zaradi visokih temperatur. 

• Izpostavljeni deli naprave se med in po uporabi segrejejo. 

• Prepričajte se, da pečica ni poškodovana (na primer, da vrata niso ukrivljena, da tesnila niso 
poškodovana, da tečaji vrat in zeklep niso zlomljeni ali zrahljani in da v pečici ali na vratih ni 
udrtin). Če naletite na okvaro, pečice ne uporabljajte in pokličite pooblaščenega serviserja.  
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• Če so vrata ali tesnila vrat poškodovana, pečice ne uporabljajte, dokler je usposobljena oseba 
ali pooblaščen serviser ne popravi. 

• Pred uporabo pečice se prepričajte, da so vrata dobro zaprta. Varnostni mehanizem v 
zaklepu vrat prepreči delovanje pečice, v primeru, da vrata niso zaprta in začasno prekine 
delovanje, ko vrata odprete. Ne posegajte v zaklepni sistem vrat in ne poskušajte ga blokirati. 
Če zaklepni sistem vrat blokirate in napravo uporabljate z odprtimi vrati, obstaja nevarnost 
izpostavitve mikrovalovom. 

• Radijske motnje 
Postavite pečico najmanj 2 m od TV-ja, radia, brezžičnega modema, dostopne točke in anten. 
V nasprotnem primeru utegne priti do motenj. 

• Za pripravljanje jedi ne uporabljajte izjemno visokih nastavitev časa kuhanja in moči 
mikrovalovne pečice. 

• Nikoli ne uporabljajte aluminijaste folije ali aluminijastih pripomočkov za pripravo jedi v 
mikrovalovni pečici. Iskre lahko poškodujejo napravo. 

• Ne uporabljajte kovinskih predmetov bližje od 3 m od vrat pečice, medtem ko pripravljate jed 
z mikrovalovno pečico. 

• Ne postavljajte jedkih kemikalij ali snovi v pečico. 
 
Če pride do motenj, lahko le-te zmanjšate ali odpravite na naslednji način: 

1. Očistite vrata in tesnila pečice. 
2. Obrnite sprejemno anteno radia ali televizorja.  
3. Postavite mikrovalovno pečico drugam, v skladu s sprejemnikom. 
4. Premaknite mikrovalovno pečico dlje od sprejemnika. 
5. Priključite mikrovalovno pečico v drugo vtičnico, da bosta mikrovalovna pečica in sprejemnik 

priključena na različna vezja.  

• Postavite pečico dlje od drugih grelnih naprav in ne uporabljajte je v vlažnem okolju. 

• Popravila zaupajte samo usposobljeni osebi ali pooblaščenemu serviserju. Popravilo zaupati 
komerkoli drugemu je nevarno.  
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• Izdelek spada med opremo ISM, skupine 2, razreda B. Definicija skupine 2, ki vsebuje vso ISM 
opremo (industrijsko, znanstveno in medicinsko), kjer se namenoma ustvarja 
radiofrekvenčna energija in/ali se uporablja v obliki elektromagnetnega sevanja za obdelavo 
materiala in iskrilnoerozijske opreme. Oprema razreda B je primerna za domačo uporabo in v 
ustanovah, ki so neposredno priključene v nizkonapetostno električno omrežje, ki oskrbuje 
zgradbe, ki se uporabljajo za domače namene. 

• Mikrovalovna pečica je namenjena gretju hrane in pijače. Sušenje živil ali oblačil ter gretje 
blazinic, copat, gob, vlažnih krp in podobnega, je nevarno, ker lahko povzroči poškodbe ali 
zaneti požar.  

• Pečica ni izdelana za sušenje katerihkoli živih bitij. 

• Ne uporabljajte pečice, kadar je prazna. S tem bi jo poškodovali. Če želite preveriti njeno 
delovanje, v pečico postavite kozarec z vodo. Voda bo vsrkala mikrovalovno energijo, pečica 
pa se ne bo poškodovala.  

• Uporabljajte le pripomočke, primerne za uporabo v mikrovalovnih pečicah. 
Ne uporabljajte lončenih posod za pripravo jedi v mikrovalovni pečici. Vlaga v lončeni posodi 
se lahko razširi in povzroči pokanje posode.   

Preprečevanje požara v pečici: 

• Kadar grejete jed v plastični ali papirnati posodi, nadzorujte pečico, ker bi lahko prišlo do 
vžiga. Če opazite dim, izklopite ali izključite napravo in pustite vratca zaprta, da zadušite 
morebitni plamen.  

• Preden vstavite papirnato ali plastično vrečko v pečico, odstranite vse kovinske dodatke 
(žičke).  

• Ne uporabljajte notranjosti pečice za shranjevanje. Ne puščajte papirnatih izdelkov, 
kuhinjskih pripomočkov ali živil v pečici, kadar ni v uporabi. 

• Če za pripravo jedi v mikrovalovni pečici uporabljate materiale kot so papir, les ali plastika, 
pečico vedno nadzirajte. Papir, les in podobni materiali se lahko vžgejo, plastika pa se utegne 
stopiti. Ne uporabljajte posod iz teh materialov v ventilatorski pečici, za žar in pri uporabi 
mešanih funkcij. 

• Vsebino stekleničke za dojenčke in kozarčkov s hrano za dojenčke je treba premešati in 
preveriti njeno temperaturo, preden jo ponudite dojenčku, da se ne bi opekel.  

• Tekočin in drugih živil ne smete greti v zaprtih posodah, saj lahko eksplodirajo.  
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• Če grejete pijačo v mikrovalovni pečici, lahko le-ta z zakasnitvijo zavre, zato bodite zelo 
previdni, kadar vzamete posodo iz pečice. 

• Jajc v lupini in celih, trdo kuhanih jajc ne smete greti v mikrovalovni pečici, ker lahko 
eksplodirajo, tudi po tem, ko mikrovalovna pečica preneha greti. 

• Ne uporabljajte pečice za gretje gaziranih pijač in jedi, shranjenih v nepredušno zaprtih 
posodah, na primer, v pločevinkah. V pečici se bi ustvaril tlak, ki bi lahko ob odprtju vrat 
pečice povzročil okvaro ali eksplozijo.   

• Ne uporabljajte mikrovalovne pečice za pripravo in gretje celih jajc, bodisi v lupini ali brez 
lupine. Pred pripravo krompirja, jabolk, kostanja in podobne zelenjave in sadja ne pozabite 
prebosti njihove lupine. 

• Ne uporabljajte porcelana, ki vsebuje kovine (srebro, zlato, itd.). Ne pozabite odstraniti vseh 
kovinskih delčkov z embalaže z živili. Delčki kovine v pečici lahko zanetijo iskro, kar lahko 
privede do resnih okvar.  

• Ne uporabljajte pečice za peko z oljem, kajti temperature olja ne boste mogli nadzirati. 

• Ne uporabljajte mikrovalovne pečice za gretje olja ali pijač z visoko vsebnostjo alkohola. 

• Ne postavljajte pečice v bližino naprav, ki oddajajo toploto ali vlago ali v bližino vnetljivih 
materialov. 

• Ne uporabljajte notranjosti pečice za shranjevanje. 

• Ne naslanjajte se vrata pečice, kadar so odprta in ne dovolite otrokom, da se nanje obešajo. S 
tem bi lahko vrata poškodovali in preprečili njihovo tesno zapiranje.   

• Kadar grejete tekočino, v posodo vstavite kovinsko žličko ali stekleno palčko. Tako boste 
preprečili zakasnelo vretje tekočine in nenadno prelivanje ob premiku posode. 

Ne uporabljajte pečice, če: 
- vrata niso tesno zaprta, 
- so tečaji vrat poškodovani, 
- so kontaktne površine med vrati in sprednjo stranjo pečice poškodovani, 
- je okno na vratih poškodovano, 
- se v pečici zaneti iskra, čeprav v njej ni kovinskih predmetov.  

• Zelo pomembno je, da med pripravo jedi v manjših količinah ne izbirate nastavitev z daljšim 
časom ali visoko močjo, da jedi ne bi pregreli ali zažgali. Na primer, kos kruha se lahko v 3 
minutah zažge, če izberete nastavitev z visoko stopnjo moči.  

• Ne uporabljajte pečice za praženje, saj temperature olja, ki se greje v mikrovalovni pečici, ni 
mogoče nadzirati. 
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• Kontaktne površine vrat (sprednja stran notranjega dela in notranja stran vrat) morajo biti 
čiste, da bo pečice pravilno delovala. 

 
Namen uporabe 

• Naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu. Uporaba v komercialne namene ni dovoljena 
in bo izničila veljavnost garancije. 

• Naprava je namenjena le kuhanju. Ne uporabljajte je za druge namene, na primer, gretje 
prostora. 

• Naprava ni namenjena uporabi v mobilni hiši, v rekreativnih vozilih in podobnih mestih. 

• Napravo uporabljajte v prostoru. Ne uporabljajte je na vrtu, balkonu ali drugje na prostem. 

• Naprave ne uporabljajte za gretje krožnikov pod žarom, na ročaje ne obešajte brisač ali krp za 
posodo itd., prav tako je ne uporabljajte v grelne namene. 

• Vse odprtine v steni za napravo in v tleh pod napravo morajo biti dobro zaprta.  

• Ne ovirajte toka zraka za zračenja. 

• Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neustreznega namena uporabe ali 
nepravilne uporabe. 

• Enoto lahko uporabljate za odtajevanje, pečenje, pečenje mesa in pečenje mesa na žaru. 
 
Varnost otrok 

• Dostopni deli se lahko med uporabo segrejejo. Otroci naj se ji zato ne približujejo. 

• Embalažni material je lahko nevaren za otroke. Otroci naj se embalažnemu materialu ne 
približujejo. Vse dele embalažnega materiala odstranite v skladu z okoljskimi standardi. 

• Električne naprave so nevarne za otroke. Otroci naj se ne približujejo napravi med njenim 
delovanjem in ne dovolite, da bi se igrali z njo. 

• Če napravo uporabljate v kombiniranem načinu, lahko otroci, stari več kot 8 let, uporabljajo 
pečico samo pod nadzorom odrasle osebe. 

• Izpostavljeni deli naprave se med in po uporabi segrejejo. 

• Nad napravo ni dovoljeno hraniti predmetov, po katerih lahko sežejo otroci. 

• Ko so vratca odprta, na njih ne polagajte težkih predmetov in ne dovolite, da bi na njih sedeli 
otroci. To bi lahko povzročilo, da se pečica prevrne ali da se vratni zgibi poškodujejo. 
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Odstranjevanje stare naprave 
Skladnost z direktivo OEEO in odstranjevanjem 

 
Izdelek je v skladu z direktivo EU OEEO (2012/19/EU). Izdelek vsebuje simbol za razvrstitev odpadne 
električne in elektronske opreme (OEEO). 
Izdelek je bil izdelan z visokokakovostnimi sestavnimi deli in materiali, ki jih je mogoče ponovno 
uporabiti in so primerni za recikliranje. Odsluženega odpadnega izdelka ne odlagajte z običajnimi 
gospodinjskimi in drugimi odpadki. Odnesite ga na center za zbiranje in recikliranje električne in 
elektronske opreme. Za informacije o teh centrih za zbiranje se obrnite na lokalne oblasti. 
 
Skladnost z direktivo RoHS: 
Izdelek, ki ste ga kupili, je v skladu z direktivo EU RoHS (2011/65/EU). Ne vsebuje škodljivih in 
prepovedanih materialov, ki so navedeni v direktivi. 
 
Informacije o embalaži  
Embalažni material izdelka sestoji iz reciklažnih materialov in ustreza nacionalnim okoljskim 
predpisom. Ne odlagajte embalaže med gospodinjske in druge odpadke. Nesite jih na zbirno mesto, 
namenjeno zbiranju embalaže.  
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2 Splošne informacije 
 

Pregled 
 

 
 

1 Nadzorna plošča 
2 Mrežna polica 
3 Pekač 
4 Ročaj 
5 Vrata 

6 Motor ventilatorja (za jekleno 
ploščo) 

7 Lučka 
8 Zgornji grelni element 
9 Položaj polic 

 
 
 

 
 
 

1 Tipka vklop/izklop 
2 Tipka za izbiro menija 
3 Prikaz funkcij 
4 Indikator tekočega časa 
5 Temperatura / masa / 

mikrovalovna moč 
6 Višanje in nižanje temperature / 

časa / moči, tipke za upravljanje 

7 Tipke za začetek / ustavitev 
priprave jedi 

8 Tipka za potrditev 
9 Tekstovni prikaz  
10 Prikaz za izbiro živila 
11 Tipka za nastavitev temperature / 

mase / moči / hitrega gretja 
12 Tipka za uro in nastavitve  
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Vsebina embalaže 
 

 Priloženi pripomočki se lahko razlikujejo glede na model proizvoda. Vaš proizvod 
morda ne vsebuje vseh pripomočkov, ki so opisani v navodilih. 

 
1. Navodila za uporabo 
2. Pekač za pečico 

Uporablja se za krhko testo, zamrznjena živila in velike pečenke. 

 
 

3.  Pekač za pecivo 
 Uporablja se za krhko testo, na primer za piškote. 

  
 
4. Mrežna rešetka 

Uporablja se za praženje, lahko pa nanjo postavite jed, ki jo boste pekli, pražili ali kuhali v 
posodi za narastke in rešetko postavite na želeno polico. 
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Tehnični podatki 
 

SPLOŠNO 

Napetost / frekvenca 220-240 V ~ 50 Hz 

Skupna poraba moči 3,6 kW 

Varovalka  min. 16 A 

Tip kabla  / prerez H05VV-FG 3 x 1,5 mm2 ali enakovredno 

Dolžina kabla največ 2 m 

PEČICA / ŽAR 

Zunanje mere (višina / širina / globina) 455 mm / 594 mm / 567 mm 

Mere namestitve (višina / širina / globina) **450 ali 460 mm / 560 mm / min. 550 mm 

Glavna pečica Večnamenska pečica 

Notranja luč 15/25 W 

Poraba moči za žar 2,0 kW 

MIKROVALOVNA PEČICA 

Neto prostornina 40 l 

Mikrovalovna moč  Največ 900 W 

Frekvenca mikrovalov 2465 MHz 

 
Osnove: Podatki na energijski oznaki električne pečice so v skladu s standardom EN 60350-1 / IEC 
60350- 1. Vrednosti so določene pri običajni obremenitvi s spodnjim-zgornjim grelnikom ali 
funkcijami ventilacijskega segrevanja (če so na voljo). 
Razred energijske učinkovitosti je določen v skladu z naslednjo prednostjo, glede na to, če ima 
naprava ustrezne funkcije ali ne. 1 - Kuhanje z eko-ventilatorjem, 2 - Turbo počasno kuhanje, 3 - 
Turbo kuhanje, 4 - Zgornje/spodnje ventilacijsko segrevanje, 5 - Zgornje in spodnje segrevanje. 
** Glejte: Namestitev, stran 15. 
  

 Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila v namene  
izboljšave kakovosti izdelka. 

 Podatki navedeni v tem priročniku so demonstrativni in morda ne 
ustrezajo popolnoma vašemu  izdelku. 

  

  Vrednosti navedene na oznakah izdelka ali v drugih priloženih dokumentih so 
pridobljeni v laboratorijskih pogojih pod ustreznimi standardi. Glede na pogoje 
delovanja in okolijske pogoje naprave, se te vrednosti lahko razlikujejo. 
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3 Namestitev 
 
Napravo lahko namesti le usposobljen strokovnjak v skladu z veljavnimi predpisi. Proizvajalec ni 
odgovoren za poškodbe, ki nastanejo zaradi poseganja nepooblaščenih oseb in lahko razveljavi 
garancijo. 
 

  Za pripravo mesta namestitve in električnih instalacij naprave je odgovoren kupec. 
 

 Naprava naj bo priključena v skladu z vsemi lokalnimi plinskimi in/ali električnimi 
predpisi. 

 

 Pred namestitvijo preverite, če so na napravi vidne kakšne poškodbe. V tem primeru 
je ne nameščajte. 
Poškodovana naprava lahko ogroža vašo varnost. 

 
Pred namestitvijo 
Naprava je namenjena namestitvi v tovarniško proizvedenih kuhinjskih omaricah. Med napravo in 
kuhinjskimi stenami ali pohištvom mora biti zadostna varnostna razdalja. Glejte sliko (vrednosti v 
mm). 
• Površine, sintetični laminati in lepila morajo biti odporni na toploto (najmanj 100 °C). 
• Kuhinjske omarice morajo biti v vodoravnem položaju in trdno nameščene. 
• če se pod pečico nahaja predal, mora biti med predalom in pečico nameščena polica. 
• Napravo naj prenašata najmanj dve osebi. 
 

 Ne nameščajte naprave ob hladilnike ali zmrzovalne skrinje. Toplota, ki jo oddaja
  naprava bo povečala električno porabo hladilnih naprav. 
 

 Vratc in/ali ročaja ne uporabljajte za prenašanje ali premikanje naprave. 
 

 Če je izdelek opremljen z žičnatimi ročaji, le-te potisnite v stranske stene, ko  
napravo premaknete. 
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Namestitev  in priključitev 
• Napravo je dovoljeno namestiti in 
priključiti samo v skladu z zakonskimi določili o 
namestitvi. 
 
Električna povezava 
Napravo priključite na ozemljen izhod/linijo, ki 
je zaščitena z ustreznim miniaturnim 
prekinjevalcem električnega tokokroga, kot je 
navedeno v tabeli »Tehnični podatki«. 
Ozemljitev naj namesti usposobljen električar, 
kadar uporabljate napravo z ali brez 
transformatorja. Naše podjetje ne odgovarja 
za kakršnokoli škodo, nastalo zaradi uporabe 
naprave brez ustrezne ozemljitve v skladu z 
lokalnimi     predpisi. 

 NEVARNOST: 
Priključitev naprave na električno omrežje 
Iahko opravi samo pooblaščena in 
usposobljena oseba. Garancijska doba naprave 
se prične po pravilni nastavitvi. Proizvajalec ni 
odgovoren za poškodbe, ki nastanejo zaradi 
poseganja nepooblaščenih oseb. 

 NEVARNOST: 
Napajalni kabel ne sme biti spet, upognjen ali 
stisnjen in ne sme priti v stik z vročimi deli 
naprave. 
Če je napajalni kabel poškodovan, ga lahko 
zamenja le usposobljen električar. V 
nasprotnem primeru obstaja nevarnost 
električnega udara, kratkega stika ali požara! 
• Priključitev mora ustrezati državnim 

predpisom. 
• Vrednosti napajanja morajo ustrezati 

podatkom, navedenim na tipski etiketi 
naprave. Odprite sprednja vratca, da 
vidite tipsko etiketo. 

• Napajalni kabel naprave mora 
ustrezati vrednostim, navedenim v 
tabeli "Tehnični podatki ". 

 NEVARNOST: 
Pred deli na električni napeljavi izklopite 
napravo iz napajanja. Nevarnost električnega 
udara! 

 Napajalni kabel mora biti po 
namestitvi lahko dosegljiv.  
Priključite napajalni kabel v vtičnico. 
 
Namestitev naprave 

1. Pečico potisnite v odprtino, jo 
poravnajte in zavarujte, pri tem pa 
pazite, da ne prepognete napajalnega 
kabla in da se le-ta ne zagozdi. 

 
Pečico pritrdite s 2 vijaki, kot je prikazano na 
sliki. 
 
Naprave z ventilatorjem   

 
1 Ventilator 
2 Nadzorna plošča 
3 Vratca 
Vgrajen ventilator hladi tako vgradno omarico, 
kot tudi sprednjo stran naprave. 

 Ventilator deluje tudi 20-30 minut po 
izklopu pečice.  
 
Zaključno preverjanje 

1. Priključite napajalni kabel in vklopite 
varovalko naprave. 

2. Preverite funkcije. 
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Transport v prihodnosti 
• Obdržite originalen karton naprave in jo vedno transportirajte v njem. Sledite navodilom na 

kartonu. če nimate originalnega kartona, zapakirajte napravo v zračno folijo ali debel karton 
in jo polepite. 

• V notranjost pečice, v položaj pekačev, vstavite kos kartona, saj boste tako preprečili, da bi 
mrežni žar in pekač v notranjosti pečice poškodovala pečico. Vrata pečice z lepilnim trakom 
pritrdite na stranske stene. 

• Vratc ali ročaja ne uporabljajte za premikanje naprave. 
 

 Na napravo ne nameščajte nobenih predmetov in postavite jo v pokončen položaj. 
 
V delih mikrovalovne pečice: 

• Zapakirajte stekleni pladenj in ga zalepite, da se ne bi razbil.  

• Zalepite sprednja vratca ob glavni del pečice. 

• Zavijte sprednje steklo, vratca in ploščo v polivinil z zračnimi mehurčki, da preprečite udarce. 
  

  Preverite splošni izgled naprave, da bi opazili morebitne poškodbe, ki so nastale med 
transportom. 
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4 Priprave 
 
Nasveti za varčevanje z električno energijo 
Naslednje informacije vam bodo pomagale uporabljati napravo na varčen in okolju prijazen način: 

• V pečici uporabljajte temne ali emajlirane posode, saj bo prehajanje toplote boljše. 

• Med kuhanjem opravite predhodno segrevanje, če je to priporočeno v navodilih za uporabo 
ali v receptu. 

• Med kuhanjem se izognite pogostemu odpiranju vrat pečice. 

• Ko je mogoče, v pečici skušajte peči več kot eno jed. Na mrežni žar lahko postavite dve 
posodi za kuhanje. 

• Pripravite več jedi, eno za drugo. Pečica bo že segreta. 

• Energijo prav tako prihranite, če izklopite pečico nekaj minut pred koncem pečenja. Ne 
odpirajte vrat pečice. 

• Zamrznjena živila odtajajte pred pečenjem. 
 
 

Prva uporaba 
Nastavitev ure 
  

 Pred uporabo pečice nastavite uro. Če ura ni nastavljena, pečica ne bo delovala. 

 
 
1 Tipka vklop/izklop 
2 Tipka za izbiro menija 
3 Simbol za mikrovalovno pečico 
4 Indikator tekočega časa 
5 Temperatura / masa / mikrovalovna 

moč 
6 Simbol notranje temperature pečice 
7 Simbol pospeševalnika (hitro 

predsegrevanje) 
8 Simbol za temperaturo / moč / maso 
9 Tipke za začetek / ustavitev priprave 

jedi 
10 Tipka za potrditev 
11 Višanje in nižanje temperature / časa / 

moči, tipke za upravljanje 

12 Prikaz besedila 
13 Prikaz za izbiro živila 
14 Simbol za nastavitve 
15 Simbol za alarm 
16 Simbol za konec kuhanja 
17 Simbol za čas kuhanja 
18 Prikaz funkcij 
19 Tipka za nastavitev temperature / 

mase / moči / hitrega gretja 
20 Tipka za uro in nastavitve  
 
Priključite omrežni kabel in vklopite varovalko 
naprave.  
Pred nastavitvijo ure je treba nastaviti jezik. 
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Nastavitev jezika 

 
Ko prvič vklopite pečico, se na prikazovalniku 
»Text« prikaže napis »English« (angleščina). S 
pritiskom na tipko ali izberite želeni 

jezik. Nato s pritiskom na izbiro potrdite. 

 Prikaz za nastavitev jezika se pojavi 
samo pri osnovnih nastavitvah. Za menjavo 
jezika lahko uporabite meni »Settings« 
(nastavitve).  
 
Nastavitev ure 

 
Ko ste nastavili jezik, se na prikazovalniku 
»Text« prikaže napis »Time setting« 
(nastavitev ure). S pritiskom na tipko ali 

vpišite uro. 

 Nastavite uro pred uporabo pečice. Če 
ura ni nastavljena, bo simbol za nastavitve še 
naprej svetil. Ko uro nastavite, bo simbol 
ugasnil. 
 

Prvo čiščenje naprave 

 Določena čistila ali čistilna sredstva 
lahko poškodujejo površino. Za čiščenje ne 
uporabljajte agresivnih čistil, čistilnih 
praškov/krem ali ostrih predmetov. 
 
 

1. Odstranite ves embalažni material. 
2. Z vlažno krpo ali gobo ter s suho krpo 

obrišite vse površine izdelka. 
 

Prvo segrevanje 
Napravo segrevajte približno 30 minut, nato 
pa jo izklopite. Tako boste izgoreli in odstranili 
vsakršne ostanke izdelave. 
 

 OPOZORILO 
Vroče površine povzročijo opekline! 
Izdelek se med uporabo morda segreje. Vročih 
gorilnikov, notranjosti pečice, grelnikov itd. se 
ne dotikajte. Otroci naj se ne približujejo 
napravi. Ko v vročo pečico vstavljate ali iz nje 
odstranjujete jedi, vedno uporabljajte rokavice 
odporne na toploto. 
 
Električna pečica 
1. Odstranite vse pekače in mrežni žar iz 

pečice. 
2. Zaprite vrata pečice. 
3. Izberite največjo moč žara. 
4. Pečica naj deluje približno 30 minut. 
5. Izklopite pečico.  
 
Žar 
1. Odstranite vse pekače in mrežni žar iz 

pečice. 
2. Zaprite vrata pečice. 
3. Izberite največjo moč žara. 
4. Pečica naj deluje približno 30 minut. 
5. Izklopite žar.  
 

 Med prvim delovanjem lahko 
oddajanje vonja in dima traja nekaj ur. To je 
povsem običajno. 
Prostor naj bo dobro prezračen, da ostranite 
dim in vonj. Izognite se neposrednemu 
vdihovanju dima in vonja, ki ga oddaja 
naprava. 
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5 Uporaba pečice 
 
Splošne informacije o pripravi jedi v mikrovalovni pečici 
Da preprečite razlivanje med gretjem vode in drugih tekočin: 

1. Ne uporabljajte zaprtih posod ali posod z ozko odprtino. 
2. Tekočine ne segrevajte prekomerno. 
3. Preden postavite posodo v mikrovalovno pečico, vsebino z žličko premešajte in nato na 

polovici gretja odprite vrata ter vsebino ponovno premešajte. Ne puščajte žličke v pečici, 
medtem ko pečica deluje. 

4. Kadar grejete tekočine kot so juhe in omake, lahko le-te začnejo ustvarjati mehurčke in 
tekočina se lahko razlije še preden zavre. Ne puščajte pečice nenadzorovane.  

• Kadar grejete hrano ali pijačo za dojenčke v steklenički, vsebino najprej premešajte in 
preverite njeno temperaturo, preden jo ponudite dojenčku. Pred gretjem odstranite 
pokrovček ali dudo s stekleničke. 

• Pred pripravo ali odtajevanjem živila odstranite plastično embalažo. V določenih, redkih 
primerih je živilo potrebno pokriti s posebno plastično folijo. 

• Ne uporabljajte izdelka za pripravo pokovke, razen če je v posebni embalaži, namenjeni 
uporabi v mikrovalovni pečici. 

• Čokoladne sladice z malo tekočine in jedi na osnovi moke je treba greti previdno. 

• Ne grejte jajc v lupini in celih, trdo kuhanih jajc v mikrovalovni pečici, ker lahko eksplodirajo, 
tudi po tem, ko mikrovalovna pečica preneha greti. 

 
Prednosti mikrovalovne pečice 

• V običajnih pečicah toplota, ki jo oddajajo električni grelniki ali plinski gorilniki, prodre v živilo 
od zunaj. Zato se za gretje zraka v notranjosti, komponent pečice in pripomočkov za pripravo 
jedi porabi ogromna količina energije.   
V mikrovalovni pečici toploto ustvarja jed sama in toplota prodira iz notranjosti ven. Zato v 
napravi, na notranjih stenah pečice in na pripomočkih (če so primerne za mikrovalovno 
pečico) ni izgub toplote. Z drugimi besedami, segreje se samo jed. 

• Mikrovalovi močno skrajšajo čas priprave jedi. Čas, ki ga potrebujete za pripravo jedi v 
mikrovalovni pečici, je za polovico ali tretjino krajši kot v običajnih pečicah. Veliko je odvisno 
od gostote, toplote in količine sestavin, ki jih želite skuhati. 

• Naravni okus jedi lahko ohranite tako, da jih kuhate v lastnem soku in dodate le malo začimb 
ali da jih celo sploh ne dodate. 

• Mikrovalovne pečice varčujejo z energijo. Energija se uporablja samo, kadar pripravljate jed. 
Pri mikrovalovni pečici ni izgub energije. 

• Ni vam treba skrbeti, če niste mesa prej odtajali. Mikrovalovna pečica odtaja zamrznjene jedi 
v kratkem času in nato lahko takoj začnete s pripravo. Zato se možnost širjenja bakterij 
močno zmanjša. 

• Čiščenje je v primerjavi z običajnimi pečicami precej enostavnejše. 
 
Mikrovalovi v teoriji 

• Mikrovalovi so oblika energije, podobna radijskim in televizijskim valovom. Magnetronska 
cev v mikrovalovni pečici ustvarja mikrovalovno energijo. Mikrovalovna energija se v pečici 
razprši v vse smeri, se odbije od stranskih sten in zato enakomerno prodre v jed. Mikrovalovi 
povzročajo hitro vibracijo v molekulah živila. Ta vibracija ustvarja toploto, ki jed skuha.  

• Mikrovalovi ne prodirajo skozi kovinske stene pečice. Lahko pa prodrejo skozi materiale kot 
so keramika, steklo in papir. 
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Kako se živilo segreje 
Večina živil vsebuje vodo in kadar so molekule 
vode izpostavljene mikrovalovom, zavibrirajo. 
Trenje med molekulami ustvarja toploto, ki 
poviša temperaturo jedi, jo odtaja, če je 
zamrznjena, jo skuha ali jo ohrani toplo. 
Rezultat ustvarjanja toplote v jedi: 

• Jed lahko skuhate z zelo malo olja ali 
celo brez olja, 

• Odtajevanje ali kuhanje v mikrovalovni 
pečici je mnogo hitrejše kot v običajni 
pečici, 

• Vitamini, minerali in hranljive snovi v 
jedi se ohranijo, 

• Naravne barve in aroma živila se ne 
spremenijo. 

 
Posode, ki so primerne za uporabo v 
mikrovalovni pečici 
Mikrovalovi prodrejo skozi porcelan, steklo, 
karton in plastiko, skozi kovino pa ne. Zato so 
kovinske posode in posode s kovinskimi deli 
neprimerne za uporabo v mikrovalovni pečici. 
 
Mikrovalovi se od kovine odbijejo… 

 
…prodrejo pa skozi steklo in porcelan… 

 
…jed jih absorbira. 

 
 

 POZOR 
Nevarnost požara! 

Nikoli ne postavljajte kovinskih posod ali 
posod s kovinskimi pokrovi v mikrovalovno 
pečico. 
 

 POZOR 
Ne uporabljajte pečice, kadar je prazna in brez 
podstavka. S tem bi utegnili poškodovati 
pečico. 
 
Mikrovalovi ne morejo prodreti skozi kovino. 
Mikrovalovi se bodo odbili od kovinskih 
predmetov v pečici, kar lahko povzroči 
nevaren električen vžig. Večina nekovinskih 
posod, odpornih na vročino, je primernih za 
uporabo v mikrovalovni pečici. Lahko pa 
določene posode vsebujejo materiale, ki niso 
primerni za v mikrovalovno pečico. Z 
naslednjim preizkusom lahko preverite, če je 
posoda primerna za mikrovalovno pečico ali 
ne: 

• Postavite posodo, ki jo želite 
preizkusiti, prazno v pečico, skupaj z 
drugo posodo, napolnjeno z vodo. 

• Vklopite pečico in naj deluje pri visoki 
moči eno minuto. Če se voda segreje 
in posoda ostane hladna, pomeni, da 
je primerna za uporabo v mikrovalovni 
pečici. 

• Če pa voda ostane mrzla in se druga 
posoda segreje, pomeni, da so 
mikrovalovi prodrli v posodo in  zato 
posoda, ki jo preizkušate, ni primerna 
za mikrovalovno pečico. 

Steklene posode 
Ne uporabljajte posod, narejenih iz zelo 
tankega stekla ali svinčevega kristalnega 
stekla. Steklene posode, odporne na vročino, 
so primerne za uporabo v mikrovalovni pečici. 
Ne uporabljajte pa občutljivih steklenih posod, 
na primer, kozarcev za vodo ali vino, ki se 
utegnejo ob segrevanju vsebine razbiti.  
Plastične posode 
Ne uporabljajte loncev in posod iz plastike ali 
melamina za dolgotrajnejšo uporabo v 
mikrovalovni pečici. Enako velja za vrečke, ki 
jih uporabljate za zamrzovanje živil. Razlog je 
ta, da zelo vroča jed prej ali slej povzroči, da se 
plastika stopi ali ukrivi. Take posode lahko v 
mikrovalovni pečici uporabljajte le za kratek 
čas. 
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Vrečke za kuhanje 
Vrečke za kuhanje so primerne za uporabo v 
mikrovalovni pečici, če so namenjene kuhanju. 
Ne pozabite prebosti vrečke, da para ne 
ostane ujeta v njej. Nikoli ne uporabljajte 
običajnih plastičnih vrečk, saj se bodo stopile 
in raztrgale. 
Papir 
Ne uporabljajte kakršnega koli papirja za 
dolgotrajnejše kuhanje. Lahko bi se namreč 
vnel. Papirnate posodice so primerne za 
mastne in suhe jedi, ki se pripravljajo kratek 
čas. 
Ne uporabljajte recikliranega papirja, ker 
lahko vsebuje delčke, ki povzročajo iskrenje.  
 
 
 

Lesene in pletene posode  
Ker mikrovalovi povzročajo sušenje lesenih 
predmetov, ne uporabljajte velikih lesenih 
posod. 
Posode iz porcelana 
Na splošno so posode narejene iz porcelana 
primerne za uporabo v mikrovalovni pečici, 
vendar jih je treba prej preizkusiti.  
Kovinske posode 
Kovinske posode odbijajo mikrovalove od jedi. 
Zato takih posod ne uporabljajte. 

 NEVARNOST: 
Nekatere posode, ki vsebujejo visoko stopnjo 
železa ali svinca, niso primerne za kuhanje.  
Vedno najprej preizkusite primernost posode 
za uporabo v mikrovalovni pečici.  

Posoda Mikrovalovi Žar Konvekcija Kombinirani načini 

Steklo odporno na 
visoko 
temperaturo 

Da Da Da Da 

Steklo, ki ni 
odporno na visoko 
temperaturo 

Ne Ne Ne Ne 

Keramika, odporna 
na visoko 
temperaturo 

Da Da Da Da 

Plastične posodice, 
primerne za 
uporabo v 
mikrovalovni pečici  

Da Ne Ne Ne 

Kuhinjske brisače Da Ne Ne Ne 

Kovinski pladenj  Da* Da Da Da* 

Kovinska rešetka  Ne Da Da Ne 

Aluminijasta folija 
in posoda iz 
aluminija 

Ne Da Da Ne 

*Uporabljajte samo kovinski pladenj, ki je priložen pečici. 

 
Razporeditev hrane 

• Najboljše rezultate boste dobili, če 
hrano v posodi enakomerno 
porazdelite.  

• Če boste kuhali več kosov iste hrane (na 
primer, krompirja), jih v pečici 
enakomerno razporedite v krogu, da se 
bodo bolje skuhali. Ne polagajte kosov 
enega na drugega.  

• Ker mikrovalovi močneje delujejo na 
zunanje plasti živila, postavite debelejše 
dele na sredo pladnja, kadar kuhate 
živila različnih oblik in debeline.  

• Postavite živila nepravilnih oblik, kot so 
ribe, tako, da bo rep na robu pladnja. 

• Tanke kose mesa lahko položite drug na 
drugega. Debelejše kose, kot so klobase 
in večji kosi mesa, je treba postaviti 
drug poleg drugega.  

• Omake grejte v ločeni posodi. V ta 
namen so ozke in globoke posode boljše 
od širokih in nizkih. Kadar grejete omake 
in juhe, posod ne napolnite več kot dve 
tretjini.   
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• Če kuhate celo ribo, jo prebodite, da koža ne bo počila. 

• Kadar uporabljate prozorno folijo, vrečke ali peki papir, jih prebodite ali ustvarite odprtino, 
da se v notranjosti ne bo nabirala para. 

• Hrana v manjših kosih se bo skuhala hitreje kot tista v velikih kosih, prav tako se bo hitreje 
skuhala hrana pravilnih oblik kot pa tista z nepravilno obliko. Najboljše rezultate boste dobili, 
če živilo narežete na enako velike kose.  

Višina živila  
Dejavniki, ki vplivajo na čas priprave jedi: 

• Čas priprave jedi v mikrovalovni pečici je odvisen od večih dejavnikov. Temperatura sestavin 
v receptu lahko bistveno vpliva na čas kuhanja. Zato bo pecivo, narejeno z zelo mrzlim 
maslom, mlekom in jajci, zahtevalo mnogo daljši čas pečenja, kot pecivo s sestavinami sobne 
temperature.   

• Še posebej ko gre za kruh, peciva in kremne omake, priporočamo (pri določenih receptih), da 
odstranite jed iz pečice še preden je povsem pečena/kuhana. Če take jedi vzamete iz pečice 
in jih pustite pokrite, se bodo še naprej kuhale, saj vročina potuje iz zunanjih proti notranjim 
plastem jedi. Če pustite te jedi v pečici, dokler niso povsem gotove, se lahko zunanje plasti 
zažgejo. S časom boste znali oceniti, kako dolgo je potrebno kuhati jed in kako dolgo jo je 
potrebno pustiti stati zunaj.  

• Ne puščajte pečice nenadzorovane, kadar se v njej kuha jed. Med delovanjem je 
mikrovalovna pečica osvetljena. Tako lahko spremljate pripravo jedi.  

Odmrzovanje 

• Čas odmrzovanja je odvisen od oblike embalaže. Živilo v nizki, kvadratni embalaži se bo 
hitreje odtajalo kot živilo v globoki posodi. 

• Ko se jed začne tajati, ločite kose med seboj. Tako se bo jed hitreje odtajala. 

• Čim več je jedi, ki se kuhajo, tem dlje bo kuhanje trajalo. Dvojna količina jedi bo trajala 
približno dvakrat dlje. Če kuhanje enega krompirja traja štiri minute, bo kuhanje dveh 
krompirjev trajalo približno sedem minut. 
Količina mikrovalov, ki jih pečica ustvari, ostane enaka, ne glede na količino hrane, ki jo 
vstavite. To pomeni, da čim več hrane vstavite, tem dlje se bo kuhala.  

Tekoča vsebina 

• Tekoča vsebina vpliva na čas kuhanja, ker so mikrovalovi občutljivi na vlago. Jedi, ki naravno 
vsebujejo tekočino (na primer, zelenjava, riba, perutnina), se bodo hitreje in lažje skuhale. 
Kadar kuhate suha živila (na primer, riž, stročnice), priporočamo, da dodate vodo.  

• Ne pozabite, da vlaga v mikrovalovni pečici izpari, zato priporočamo, da, kadar kuhate suha 
živila, kot je določena zelenjava, živilo zmočite ali pokrijete, da ohrani svojo vlago.  

• Kadar kuhate živila z zelo majhno vsebnostjo vode (odtajevanje kruha, priprava pokovke) 
voda hitro izpari. V takih primerih pečica deluje kot bi bila prazna in jed se lahko zažge. Pečica 
in pripomočki se lahko poškodujejo. Zato nastavite ustrezen čas kuhanja in med kuhanjem 
nikoli ne puščajte pečice nenadzorovane. 
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Para 

• Vlaga v hrani lahko med kuhanjem v notranjjosti pečice ustvari kondenzacijo. To je običajno.  
Sladkor 

• Pri kuhanju hrane, kot so pudingi ali peciva, ki vsebuje veliko sladkorja, upoštevajte predloge 
iz knjig za kuhanje v mikrovalovni pečici. Če prekoračite priporočeni čas lahko zažgete živilo 
ali poškodujete pečico. 

Gostota živila 

• Lahka živila s porami (na primer, kruh in peciva) se bodo kuhala krajši čas kot težka, gosta 
živila (na primer, pečenke in obare).  

Vsebnost kosti in maščobe 

• Kosti prevajajo toploto in maščoba se speče hitreje kot meso. Kadar pečete kose mesa, ki 
vsebujejo kosti ali maščobo, se prepričajte, da se enakomerno spečejo in ne preveč.  

Obarvanost jedi  

• Meso in perutnina, ki ste ga/jo pekli 15 minut ali več, se bosta rahlo zapekla v svoji maščobi. 
Če želite, da ima jed, ki ste jo na hitro pripravili, lepši videz, jo lahko premažete z omako za 
žar ali s sojino omako. Če uporabite majhno količino omake, le-ta ne bo vplivala na osnovni 
okus jedi. 

Zmanjševanje notranjega tlaka v živilu  

• Mnogo vrst živil ima kožico ali lupino. Med kuhanjem se v notranjosti nabere para, ki 
povzroči, da kožica ali lupina poči. Da se to ne bi zgodilo, jo prebodite z vilicami ali nožem. To 
velja za krompir, piščančja jetra, školjke, rumenjake, klobase in nekatere vrste sadja in 
zelenjave. 

Obračanje in mešanje jedi med kuhanjem 

• Kadar pripravljate jedi v mikrovalovni pečici je pomembno, da jih premešate. Pri običajnem 
kuhanju se jed premeša zato, da so vse sestavine premešane. Kadar pa kuhate v mikrovalovni 
pečici, jed premešate zato, da se toplota enakomerno porazdeli. Vedno mešajte od zunanje 
strani proti sredini, ker se zunanji del hitreje segreje.  

• Kadar pripravljate neenakomerno oblikovane in podolgovate kose kot so pečenke in 
perutnina, jih vedno obrnite, da se zgornji in spodnji del enakomerno spečeta. Včasih je 
potrebno obrniti tudi narezano meso in piščanca.  

• Mešanje in obračanje hrane je pomembno. 
Različen čas kuhanja 

• Vedno najprej preizkusite minimalni čas kuhanja in preverite, če je jed gotova. Čas kuhanja, ki 
je podan v tem priročniku, je le približen. Odvisen je od dimenzij in vrste živila ter embalaže. 

Čas počivanja  

• Ko jed vzamete iz pečice, pustite, da nekaj časa počiva. Če pri odtajevanju, kuhanju in 
ponovnem gretju pustite jed nekaj časa stati, bodo rezultati boljši. Toplota se bo tako 
enakomerno razporedila. 

• V mikrovalovni pečici se bo jed še naprej kuhala, tudi po tem, ko pečico ugasnete. Čas 
počivanja poviša temperaturo jedi za 3°C do 8°C. Ta proces se nadaljuje ne zaradi 
mikrovalovne pečice, temveč zaradi toplote v jedi. Čas počivanja je odvisen od vrste živila. 
Včasih je ta čas enak času, ko ste jed vzeli iz pečice in jo servirali. Lahko pa je dolg tudi do 10 
minut (pri večjih kosih). 

• Pred kuhanjem ali odtevanjem vzemite jed iz plastične embalaže. V določenih, izjemnih 
primerih je treba jed pokriti s posebno prozorno folijo. 

• Še posebej pri mesu, piščancu, kruhu, pecivih in kremnih omakah je priporočljivo jed vzeti iz 
pečice preden je povsem gotova in jo pustiti stati, dokler se ne skuha do konca. 

 
  



27 
 

Uporaba mikrovalovne pečice 

 Pred uporabo pečice je treba nastaviti uro. Če ura ni nastavljena, pečica ne bo delovala. 
 
Mikrovalovna pečica deluje v 3 različnih načinih: samo kot mikrovalovna pečica, samo kot pečica in v 
kombiniranem načinu.  
 

Način delovanja  Opis 

Mikrovalovna pečica Kadar pečica deluje samo kot mikrovalovna pečica, se toplota ustvari v 
notranjosti jedi. Mikrovalovno pečico lahko uporabite za gretje jedi in 
pijač, odtajevanje in kuhanje. V mikrovalovni pečici se jedi kuhajo in ne 
pečejo. 

Funkcija pečice Samo grelniki pečice jed skuhajo tako, da jo segrejejo. Pečico lahko 
uporabite za različne vrste kuhanja in tudi za odtajevanje. Jedi lahko v 
pečici kuhate in pečete. 

Kombiniran način V kombiniranem načinu delujejo tako grelniki pečice kot tudi mikrovalovi. 
Jedi se v tem načinu hitreje skuhajo in spečejo. 
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1 Tipka vklop/izklop 
2 Tipka za izbiro menija 
3 Simbol za mikrovalovno pečico 
4 Indikator tekočega časa 
5 Temperatura / masa / mikrovalovna 

moč 
6 Simbol notranje temperature pečice 
7 Simbol pospeševalnika (hitro 

predsegrevanje) 
8 Simbol za temperaturo / moč / maso 
9 Tipke za začetek / ustavitev priprave 

jedi 
10 Tipka za potrditev 
11 Višanje in nižanje temperature / časa / 

moči, tipke za upravljanje 
12 Tekstovni prikaz 
13 Prikaz za izbiro živila 
14 Simbol za nastavitve 
15 Simbol za alarm  
16 Simbol za konec kuhanja 
17 Simbol za čas kuhanja 
18 Prikaz funkcije  
19  Tipka za nastavitev temperature / 

mase / moči / hitrega gretja 
20 Tipka za uro in nastavitve 
 
Po vklopu in nastavitvi ure se pečica vrne na 
prikaz stanja pripravljenosti. Na prikazovalniku 
se prikaže samo trenutna ura. Kadar je 
prikazovalnik v tem stanju, sta delujoči le tipki 

in . Vse dejavnosti lahko opravite v 
meniju »Settings« (nastavitve).  
 
Delovanje v načinu mikrovalovne pečice 

1. S tipko vklopite pečico. 
2. Ko se pečica vklopi, se prikaže osnovni 

zaslon.  

 

 
1 Položaji rešeti 
2 Simbol za mikrovalovno pečico 
3 Prikaz funkcij 
4 Tekstovni prikaz 
5 Polje časa kuhanja: prikaže 

nastavljeni čas kuhanja. 
6 Polje za mikrovalovno moč / 

temperaturo / maso 
Ta zaslon prikaže način mikrovalovne pečice in 
stopnjo mikrovalovne moči, priporočeni 
položaj rešetke in čas kuhanja.  
 

3. Če želite spremeniti stopnjo 
mikrovalovne moči, enkrat pritisnite 
na , da se prikaže prikaz za 
nastavitev moči. 
Simbol W utripa. 

 
4. Pritiskajte na , dokler se v polju 

za stopnjo moči ne prikaže želena 

stopnja moči. S tipko nastavite 
stopnjo, ko se želena vrednost prikaže 
na prikazovalniku. 
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5. Za čas kuhanja enkrat pritisnite na in 
na tekstovnem prikazu poiščite napis 

»Cook time« (čas kuhanja). Simbol  
utripa. 

6. S tipkama  izberite želeni čas 

kuhanja in nastavitev potrdite s tipko . 

Ko je čas kuhanja nastavljen, tipka  
sveti. 

 
7. Če sta čas kuhanja in stopnja moči prava, 

pritisnite na tipko in začnite kuhati. 
Kuhanje se začne in na prikazovalniku se 
prikaže napis »Cooking«.  

 

 Če med kuhanjem odprete 
vratca pečice, se na prikazovalniku prikaže 
napis »Paused« (začasno ustavljeno) in 
kuhanje se prekliče.  

 Kadar odprete vrata pečice, se 
kuhanje ustavi. Če želite nadaljevati s 
kuhanjem, ponovno pritisnite na tipko 

.  
Pečica bo delovala na nastavljeni stopnji, 
dokler se čas kuhanja ne izteče. Lučka 
pečice med postopkom kuhanja sveti. 

8. Ko je kuhanje končano, se na 
prikazovalniku prikaže napis »Good 
appetite« (dober tek) in zasliši se zvočni 
signal. 

9. Za ustavitev zvočnega signala pritisnite na 
katerokoli tipko. 

 
Delovanje v kombiniranem načinu 

1. S tipko vklopite pečico. 
2. S tipkama  izberite želeni 

kombinirani način. 

 

3.  Če želite spremeniti stopnjo 
mikrovalovne moči, enkrat pritisnite 

na , da se prikaže prikaz za 
nastavitev moči. 
Simbol W utripa. 

 
4. Pritiskajte na , dokler se v 

polju za stopnjo moči ne prikaže 

želena stopnja moči. S tipko 
nastavite stopnjo, ko se želena 
vrednost prikaže na prikazovalniku. 

5. Če želite spremeniti temperaturo v 
kombiniranem načinu, dvakrat 

pritisnite na , da se prikaže 
prikaz za nastavitev temperature. 
Simbol °C utripa. 

 
6. Pritiskajte na , dokler se v 

polju za temperaturo ne prikaže 

želena temperatura. S tipko 
nastavite temperaturo, ko se želena 
vrednost prikaže na prikazovalniku. 

7. Za čas kuhanja enkrat pritisnite na 

in na tekstovnem prikazu poiščite 
napis »Cook time« (čas kuhanja). 

Simbol  utripa. 
8. S tipkama  izberite želeni čas 

kuhanja in nastavitev potrdite s tipko 

. Ko je čas kuhanja nastavljen, 

tipka  sveti. 

 
9. Če so čas kuhanja, stopnja moči in 

temperatura ustrezni, pritisnite na 

tipko in začnite kuhati. Kuhanje se 
začne in na prikazovalniku se prikaže 
napis »Cooking«.
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 Če med kuhanjem odprete vrata pečice, se na prikazovalniku prikaže napis »Paused« (začasno 
ustavljeno) in kuhanje se ustavi.  
Pečica se bo segrela do nastavljene temperature in bo ohranila to temperaturo do konca izbranega 
časa kuhanja. Obenem bo pečica še naprej delovala z nastavljeno mikrovalovno močjo. Luč pečice 
med kuhanjem sveti. 

 Med kuhanjem lahko stopnjo mikrovalov in čas kuhanja spremenite. 

 Ura na pečici prikaže čas kuhanja v minutah in sekundah. 

 V načinu kuhanja v mikrovalovni pečici in v kombiniranem načinu pri nizkih temperaturah 
utegne vonj ostati še nekaj časa za tem, ko ste jed vzeli iz pečice. V tem primeru naj pečica 20 minut 
deluje v načinu kuhanja s pomočjo ventilatorja, pri temperaturi 230°C.   
 
Izklop električne pečice 

S tipko  izklopite pečico.  

 
Prva mrežna polica v pečici je spodnja polica. Za mikrovalovno kuhanje uporabljajte samo prvo 
mrežno polico. 
 

 Iz varnostnih razlogov je najdaljši čas, ki ga lahko nastavite za čas kuhanja (Cook time) omejen 
na 12 minut, pri najvišjo stopnji moči. Na drugih stopnjah moči lahko čas doseže do 90 minut. 

 Medtem ko izbirate nastavitve, bodo na prikazovalniku utripali ustrezni simboli. 

 Če pride do izpada elektrike, se bo program preklical. Pečico bo treba ponovno nastaviti. 

 Medtem ko pečica deluje, trenutne ure ni mogoče nastaviti.  

 Če odprete vrata pečice, bo zasvetila luč pečice, tudi če ste pečico izklopili. 
  



31 
 

Načini delovanja za mikrovalovno pečico 
Zaporedje načinov delovanja, ki je tu prikazano, je 
lahko drugačno od zaporedja na vašem izdelku. 

 V mikrovalovnem in kombiniranem načinu 
ni mogoče kuhati na večih mrežnih policah. Kuhate 
lahko samo na eni mrežni polici. 

 Pečica se v mikrovalovnem načinu ne 
segreje. Segreje se samo hrana. 
 
Mikrovalovi 
Delujejo samo mikrovalovi. Uporabljate jih lahko za 
segrevanje jedi in pijač ter za kuhanje. Jedi se 
skuhajo in ne spečejo.  

 
 
Gretje z mikrovalovi + ventilatorjem 
Grelnik na zadnji strani pečice deluje tudi skupaj z 
mikrovalovi. Vroč zrak, ki ga greje grelnik na zadnji 
strani, se s pomočjo ventilatorja hitro in 
enakomerno razporedi po pečici. Obroke lahko 
skuhate v kratkem času, obenem pa tudi pečete. 

 
 
Mikrovalovi + žar  
Tu delujejo hkrati mikrovalovi in žar na stropu 
pečice. Ta način je primeren za peko velike količine 
mesa na žaru. 

 
• Pri uporabi žara položite večje ali srednje 

velike porcije na ustrezna mesta na mrežni 
polici, pod grelnik žara. 

• Na polovici postopka pečenja jed obrnite. 
 
Mikrovalovi + žar + ventilator  
Mikrovalovi in vroč zrak, ki ga greje žar, se s 
pomočjo ventilatorja zelo hitro razporedi po pečici. 

Ta način je primeren za peko večjih količin mesa na 
žaru. 

 
• Pri uporabi žara položite večje ali srednje 

velike porcije na ustrezna mesta na mrežni 
polici, pod grelnik žara. 

• Nastavite temperaturo na najvišjo 
stopnjo. 

• Na polovici postopka pečenja jed obrnite. 
 
Mikrovalovi + odtajanje 
Delujejo samo mikrovalovi in ventilator (na zadnji 
steni). 
Ta način je primeren za odtajevanje zamrznjenih 
zrnatih živil, počasi, pri sobni temperaturi in za 
hlajenje kuhane hrane. 

 
 
Tabela funkcij 
V tabeli funkcij so navedene funkcije, ki se lahko 
uporabljajo v mikrovalovnem in kombiniranem 
načinu ter njihove maksimalne in minimalne 
temperature. 

 Vrednosti moči za mikrovalove, v vatih, 
so 100, 200, 300, 600 in 900.  
 

Funkcija Obseg 
moči (W) 

Obseg 
temperature 
(°C) 

Mikrovalovi  100-900 - 

Gretje z 
mikrovalovi + 
ventilator 

100-600 40-280 

Mikrovalovi + 
žar  

100-600 50-280 

Mikrovalovi + 
žar + ventilator 

100-600 50-280 

Mikrovalovi + 
odtajanje 

100-600 - 
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Tabela s časi kuhanja 

 Čas v tej razpredelnici je le približen. 
Odvisen je tudi od temperature jedi, gostote, 
vrste in vašega okusa. 

 Prva mrežna polica v pečici je spodnja 
polica. Za mikrovalovno kuhanje uporabljajte 
samo prvo mrežno polico. 

 
Jed Način kuhanja Masa (g) Temperatura 

(°C) 
Moč 
mikrovalov 
(W) 

Čas kuhanja 
(pribl. v min.) 

Bageta s piščancem Mikrovalovi + 
ventilator 

1000 210 600 25 

Cel piščanec Mikrovalovi + 
ventilator  

1500 15. min. 230, 
nato 200 

600 35 

Zamrznjena pizza Mikrovalovi +  
ventilator 

450 230 200 8 

Puran, bedro (brez kosti) Mikrovalovi + žar +  
ventilator 

1000 230 300 30 

Velik krompir Mikrovalovi + 
ventilator 

1000 180 600 25 

Nariban krompir* Mikrovalovi + 
ventilator 

1250 180 600 25 

Dalyanske mesne kroglice Mikrovalovi + 
ventilator 

1800 15. min. 230, 
nato 170 

300 20 

Cela riba Mikrovalovi + žar +  
ventilator 

1000 250 600 10 

Ribje palčke Mikrovalovi + 
ventilator 

600 230 300 12 

Cmoki s paradižnikom in 
krompirjem 

Mikrovalovi + 
ventilator 

1500 210 200 35 

Pakirana jed (čičerika z 
mesom) 

Mikrovalovi 400  600 3,5 

Pilaf Mikrovalovi 400  600 4 

Pred kuhanjem v kombiniranem načinu pečico vnaprej segrejte. Predgretje se nastavi z načini upravljanja pečice.  
*Priporočamo vam, da 5 minut pred koncem kuhanja dodate zdrobljen sir Kashar.   

 
Odtajevanje 

Jed  Masa (g) Moč mikrovalov 
(W) 

Čas tajanja (min) 
(pribl.) 

Čas počivanja 
(min. ) 

Predlogi 

Rdeče meso 250 200 6 10 Sredi kuhanja 
meso obrnite 

500 200 12 10 Sredi kuhanja 
meso obrnite 

Mleto meso 100 100 8 10  

250 200 5 10  

500 200 6 10 Sredi kuhanja 
meso obrnite 

Cel piščanec 1500 200 25 10 Sredi kuhanja 
meso obrnite 

Piščančja bedra 750 300 7 10  

Bageta s 
piščancem 

500 300 7 10  

100 300 5 10  

Cela riba 250 200 7 5 Sredi kuhanja 
meso obrnite 

500 200 10 5 Sredi kuhanja 
meso obrnite 

Klobase 300 200 5 5  
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Funkcije »Ready meals« (pripravljene 
jedi) 
Izbiranje funkcij 
Meni »Ready Meals« vsebuje programe za 
jedi, ki so jih za vas posebej pripravili kuharji  
in jih shranili v pomnilnik nadzorne enote. 
Izbira funkcije »Ready Meals«: 

1. S tipko vklopite pečico. Ko jo 
vklopite, se prikaže osnovni upravljalni 
zaslon. 

2. Dvakrat pritisnite na in izberite 
prikaz funkcij »Microwave Ready 
Meals«. V tem koraku se prikažeta 
napis »Lamb casserole« (jagnečja 

obara) in simbol . 

 
3. S tipkama  izberite želeno jed. 

4. S pritiskom na tipko  začnite 
kuhati. 

 S pritiskom na tipko  
začnite kuhati jedi, ki ne zahtevajo 
vnaprejšnjega segrevanja pečice. 

5. Če jed, ki ste jo izbrali, zahteva 
vnaprejšnje segrevanje pečice, se na 
prikazovalniku prikaže napis 
»Preheating«. 

6. Ko je segrevanje končano, se na 
prikazovalniku prikaže napis »Place 
the tray« (vstavite pekač) in zasliši se 
zvočni signal. Ali pa, ko pritisnete na 

tipko  za začetek kuhanja jedi, ki 
ne potrebujejo vnaprejšnjega 
segrevanja.   

7. Vstavite jed v pečico in zaprite vratca 
pečice. 
Kuhanje se začne in na prikazovalniku 
se prikaže napis »Cooking« (kuhanje). 

8. Ko je kuhanje končano, se na 
prikazovalniku prikaže napis »Good 
appetite« (dober tek) in zasliši se 
zvočni signal. 

 Za ustavitev zvočnega signala 
pritisnite na katerokoli tipko. 

 Ukaz »Back« (nazaj), ki se 
prikaže na prikazovalniku med 
upravljanjem menija, vam omogoča, 
da se vrnete na zgornji meni. S 

pritiskom na  se lahko vrnete na 
osnovni zaslon s funkcijami. 
 

JAGNJETINA V POSODICI  

• SESTAVINE 

• 150 g jagnjetine, narezane na kose 

• 100 g čebule 

• 20 g rdeče paprike 

• 20 g zelene paprike 

• 40 g krompirja 

• 20 g jajčevca  

• 100 g paradižnika 

• 2 stroka česna 

• ½ jedilne žlice paradižnikove paste 

• 1 jedilna žlica olivnega olja 

• g masla 

• Sol 

• Poper 
 
PRIPRAVA 

• Na grobo narežite čebulo, rdečo 
papriko, zeleno papriko, krompir, 
jajčevec in paradižnik. 

• Sesekljajte česen. 

• V skledi zmešajte sesekljano 
zelenjavo, kose jagnjetine in ostale 
sestavite. 

• Mešanico stresite v stekleno posodo s 
pokrovom in dodajte na kose 
narezano maslo. 

• Pokrijte posodo. 

• Postavite pokrito stekleno posodo na 
krožnik na 1. polici vnaprej segrete 
pečice in jed skuhajte. 

• Priporočamo vam, da pripravljeno jed 
pustite stati 10 minut preden jo 
postrežete. 
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GOVEDINA »WELLINGTON« 
SESTAVINE 

• 40 g na drobno sesekljane čebule 

• 2 na drobno sesekljani gobi 

• Na drobno sesekljan česen 

• 70 ml smetane 

• Sol 

• Poper 

• 150 g fileja svinjske ribice 

• 1 kos listnatega testa 

• 1 umešano jajce 

• 1 jedilna žlica olivnega olja 
 
PRIPRAVA 

• Segrejte pečico. Na segreto ponev 
vlijte 1 jedilno žlico olivnega olja. Vse 
površine fileja, ki ste jih solili in 
poprali, na ponvi popecite. Pazite, da 
se meso ne speče do konca. Meso 
povsem ohladite. 

• V drugi posodi popecite čebulo, gobe 
in česen. Ko voda, ki jo spustijo gobe, 
izpari, dodajte smetano in zmes 
kuhajte, dokler se ne zgosti. Zmes 
povsem ohladite. 

• Potresite moko po listnatem testu, ki 
ste ga 1 uro pustili stati pri sobni 
temperaturi. Malo ga razvaljajte. Po 
sredini testa razporedite ohlajeno 
zmes, na vrh položite file in zložite 
testo okoli fileja. Konce testa 
premažite z jajcem, da se bodo robovi 
sprijeli). 

• Postavite jed na pladenj, z zaprtim 
delom obrnjenim navzdol. 

• Premažite testo z rumenjakom.  

• Postavite krožnik na 1. mrežno polico 
vnaprej segrete pečice in jed skuhajte. 

 
BRANCIN 
SESTAVINE 

• 2 cela brancina (po 300 g), 600 g 

• 90 g na rezine narezane čebule 
(debeline 3 do 4 mm) 

• 1 srednje velik krompir (narezan na 
obroče, debeline 1 do 4 mm) 

• 1 vejica svežega timijana 

• 1 vejica kopra 

• 1 strok drobno sesekljanega česna 

• Naribana lupina 1 limone 

• 1 lovorov list 

• ml limoninega soka 

• Maslo 

• ml olivnega olja 

• Sol, poper 
 
PRIPRAVA 

• Natrite ribi s soljo, poprom in maslom. 

• V posodi zmešajte krompir, čebulo, 
svež timijan, svež koper, česen, 
naribano limonino lupino, lovorov list, 
limonin sok in olivno olje. 

• Premažite tortni model z oljem. 

• Položite polovico čebule na sredo 
namaščenega pekača in položite 
krompir okoli čebule. 

• Ribi napolnite z drugo polovico čebule 
in ju položite na krompir in čebulo. 

• Postavite krožnik na 1 polico vnaprej 
segrete pečice in jed skuhajte. 

 
NA REZINE NAREZANE MESNE KROGLICE Z 
ZELENJAVO 
SESTAVINE 

• 1 srednje velika čebula 

• 1 majhna rdeča paprika 

• 1 majhna zelena paprika 

• 1 majhna rumena paprika 

• 1 majhen jajčevec 

• 1 majhna bučka 

• 2 srednje velika paradižnika 

• 25 g masla 

• 0,5 kg mletega mesa 

• 175 g drobtin 

• 1 jedilna žlica paradižnikove paste 
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• 1 jajce 

• 30 ml smetane 

• 1 čajna žlička rdeče paprike v prahu 

• Sol 

• Poper 
 
PRIPRAVA 

• V kozici stopite maslo. Dodajte na 
drobno narezano čebulo in jajčevec in 
ju specite. 

• Dodajte na drobno narezano rdečo, 
zeleno in rumeno papriko in vse 
skupaj še malo pecite. 

• Dodajte na drobno narezane bučke in 
paradižnika in še naprej pecite. Pazite, 
da se zelenjava ne zmehča preveč. 
Nato pustite, da se zelenjava povsem 
ohladi. 

• V drugi posodi dobro premešajte 
mleto meso, jajce in smetano. 

• Nato mletemu mesu dodajte 
zelenjavno zmes, sol, poper, mleto 
papriko in drobtine in vse skupaj 
dobro premešajte, da dobite gosto 
zmes za mesne kroglice. 

• Položite namaščen papir na običajen 
pekač in položite mleto meso, ki ste ga 
oblikovali v valj, na ponev.  

• Postavite krožnik na 1 polico vnaprej 
segrete pečice in jed skuhajte.  

• Priporočamo vam, da mesne kroglice 
postrežete narezane na rezine, za tem, 
ko ste jih po pripravi pustili stati 
približno 5 minut. 

 
SOLATA IZ RDEČE PESE IN KOZJEGA SIRA 
SESTAVINE 

• rdečih pes (po 50 g) 

• 2 pomaranči 

• 2 limoni 

• 90 ml balzamičnega kisa 

• 100 ml olivnega olja 

• 1 vanilijev strok 

• Sol 

• Poper 

• 3 vejice svežega timijana 

• 2 stroka česna 

• 2 šopka rukole 

• češnjevih paradižnikov 

• 100 g kozjega sira 
 
PRIPRAVA 

• Zmešajte balzamični kis, lupino 
pomaranč, lupino limon, vsebino 
vanilijevega stroka, olivno olje, na 
drobno sesekljan česen in svež timijan 
(tekočina za mariniranje). 

• Marinirajte vso rdečo peso, skupaj z 
lupino, v tekočini za mariniranje. 

• Razporedite marinirano rdečo peso po 
stekleni posodi s pokrovom, dodajte 
še tekočino za mariniranje in pokrijte 
posodo s pokrovom. 

• Postavite pokrito stekleno posodo na 
krožnik na 1. polico vnaprej segrete 
pečice in skuhajte peso. 

• Vzemite jed iz pečice in pustite, da se 
ohladi. 

• Ohlajeno peso olupite in narežite na 
rezine. 

• Zmešajte grobo sesekljano rukolo, 
paradižnike, na rezine narezano 
olupljeno pomarančo in rezine pese. 

• Zmesi dodajte kuhano in ohlajeno 
marinado, sol, poper in narezan kozji 
sir, premešajte in postrezite. 

 
GRATINIRAN KROMPIR 
SESTAVINE 
200 g krompirja 
100 ml smetane 
1 majhna pest muškatnega oreščka 
Sol  
Poper 
1 strok na drobno sesekljanega česna 
1 lovorov list 
1 vejica svežega timijana 
1 čajna žlička masla 
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PRIPRAVA 

• Narežite krompir na zelo tanke rezine 
(1-2 mm) in pustite stati v vodi 30 
minut. 

• Zavrite smetano, muškatni orešček, 
sol, poper, na drobno sesekljan česen, 
lovorov list in timijan. 

• Premažite stekleno posodo z maslom 
in razvrstite krompir v dve vrsti. 
Prelijte s polovico vroče mešanice. 
Nato ponovno razvrstite dve vrsti 
krompirja in prelijte z ostalo vročo 
mešanico.  

• Postavite stekleno posodo na krožnik 
na 1. polici vnaprej segrete pečice in 
jed skuhajte. 

• Obrnite pokrov steklene posode 
narobe na jed, ki ste jo vzeli iz pečice. 
S tem ustvarite pritisk na jed in jo 
poravnate ter pustite, da počiva. 

• Ko je gratiniran krompir povsem 
ohlajen, ga narežite. 

• Segrejte ponev, vlijte 1 jedilno žlico 
vročega olivnega olja in popecite kose 
gratiniranega krompirja. 

• Priporočamo, da jed servirate vročo. 
 
VROČE PECIVO S ČOKOLADNIM PRELIVOM 
SESTAVINE 

• 2 jedilni žlici moke 

• 2 jedilni žlici sladkorja 

• 2 jedilni žlici mleka 

• 1 jedilna žlica olja 

• 1 jedilna žlica kakava 

• 1 jajce 
 
SESTAVINE ZA ČOKOLADNI PRELIV 

• 50 g smetane 

• 50 g grenke čokolade 
 
PRIPRAVA 

• V posodi zmešajte moko, kakav in 
sladkor. 

• Dodajte mleko, olje in jajce ter dobro 
premešajte. 

• Posodice za sufle do polovice 
napolnite z mešanico za pecivo. 

• Postavite posodice za sufle na pladenj 
in pecite v pečici, ki ni vnaprej segreta. 

• V kozici zavrite smetano in jo 
postavite na stran. Dodajte naribano 
čokolado in mešajte, dokler se 
čokolada ne stopi. (čokoladni preliv) 

• Prelijte vroče pecivo s čokolado in 
postrezite. 

 
ZVITKI IZ LISTNATEGA TESTA, S CIMETOM IN 
GROZDJEM 
SESTAVINE 

• kosov listnatega testa 

• 1 rumenjak 
 
SESTAVINE ZA NADEV 

• 100 ml vode 

• 100 g sladkorja 

• 1 čajna žlička rozin 

• 1 kozarec za vodo muškatnega 
oreščka 

• ½ kozarca za vodo kokosa 

• 1 čajna žlička cimeta 
 
PRIPRAVA 

• V kozici zavrite vodo in sladkor. Kozico 
odstavite. Dodajte muškatni orešček, 
kokos in cimet. Dobro premešajte in 
pustite, da se zmes povsem ohladi 
(nadev).  

• Potresite moko po listnatem testu, ki 
je prej 1 uro počival na sobni 
temperaturi. Malce ga razvaljajte.  

• Razporedite nadev na razvaljano testo 
in potresite z rozinami. 

• Testo zvijte in narežite na koščke (3 
cm). 

• Položite pomaščen papir na ponev in 
razporedite zvitke po ponvi, tako, da 
med njimi ostane razmak. Premažite 
površino zvitkov z rumenjakom. 

• Postavite krožnik na 1. polico vnaprej 
segrete pečice in jed skuhajte. 

• Priporočamo vam, da jed postrežete 
toplo. 

 
POLNJENI TRTNI LISTI Z OLIVNIM OLJEM 
SESTAVINE 

• 500 g trtnih listov v soli 

• ½ kozarca olivnega olja 

• Vroča voda 

• Polovica limone 
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SESTAVINE ZA NADEV 

• 4 čebule 

• 1 kozarec olivnega olja 

• 2 jedilni žlici pinjol 

• 2 kozarca riža 

• 1 jedilna žlica posušene mete 

• 1 čajna žlička popra 

• 1 čajna žlička cimeta 

• 5-6 g sladkorja v prahu 

• 2 jedilni žlici ribeza 

• 1 kozarec sesekljanega peteršilja 

• 1 čajna žlička soli 
 
PRIPRAVA 

• Na olju prepražite čebulo. Dodajte riž 
in še malo popražite. Dodajte vse 
ostale sestavine in pustite stati. 

• V dovolj veliki stekleni posodi 
razporedite zvitke iz trtnih listov v eno 
vrsto.  

• Prelijte z olivnim oljem, limoninim 
sokom in vročo vodno mešanico. 
Mešanica naj ne preseže zgornje 
površine trtnih listov. 

• Pokrijte posodo. 

• Postavite pokrito stekleno posodo s 
pokrovom na 1. polico vnaprej segrete 
pečice in jed skuhajte. 

• Priporočamo vam, da polnjene trtne 
liste postrežete za tem, ko jih pustite 
stati 1 uro na sobni temperaturi in 
nato v hladilniku. 

 
 
 
 
 

PIŠČANČJA BEDRA 
SESTAVINE 

• 3 piščančja bedra 

• 3 srednje veliki krompirji (narezani na 
1 cm debele kolobarje) 

• 2 na rezini narezani čebuli (debeline 3 
do 4 mm) 

• 2 na kocke narezana paradižnika 
 
SESTAVINE ZA MARINADO 

• 1 strok česna 

• ½ čajne žličke popra 

• 1 čajna žlička rdečega vinskega kisa 

• 1 jedilna žlica sladkorja v prahu 

• 1 jedilna žlica melase 

• 1 jedilna žlica medu 

• Sok ene limone 

• 2 vejici svežega timijana  

• 3 ml omake iz pekoče paprike 

• 1 čajna žlička mlete paprike 

• 200 ml olivnega olja 
 
PRIPRAVA 

• Strite česen in zmešajte vse sestavine 
za marinado. 

• Zmešajte piščančja bedra s polovico 
marinade in zmešajte drugo polovico s 
paradižnikom, krompirjem in čebulo. 
Marinirajte 2 uri. 

• Razporedite piščančja bedra po sredini 
običajnega pladnja. Položite krompir 
okoli piščančjih beder in čebulo ter 
paradižnike med piščančja bedra.  

• Postavite pladenj na polico vnaprej 
segrete pečice in jed specite. 

• Pustite, da jed počiva 5 minut preden 
jo postrežete. 
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6 Uporaba pečice 
 

Splošne informacije o peki, pečenju in pečenju na žaru 

 OPOZORILO  
Vroče površine povzročijo opekline! 
Izdelek se med uporabo morda segreje. Vročih gorilnikov, notranjosti pečice, grelnikov itd. se 
ne dotikajte. Otroci naj se ne približujejo napravi. Ko v vročo pečico vstavljate ali iz nje 
odstranjujete jedi, vedno uporabljajte rokavice odporne na toploto. 

  NEVARNOST 
Med odpiranjem vrat pečice bodite previdni, saj lahko uide para. 
Para lahko opeče vaše roke, obraz in/ali oči. 

Nasveti za pečenje 
• Uporabite pekače z ustreznim premazom proti sprijemanju ali posode iz aluminija oz. 

silikonske modele, ki so odporni na toploto. 
• Površino police izkoristite čim bolje. 
• Postavite pekač na sredino police. 
• Izberite pravilen položaj police, preden vklopite pečico ali žar. Položaja police ne 

spreminjajte, ko je pečica vroča. 
• Vrata pečice naj bodo zaprta. 
Nasveti za pečenje pečenk 
• Za boljši okus lahko celega piščanca, purana ali velike kose mesa pred pečenjem začinite, na 

primer z limoninim sokom in črnim poprom. 
• Meso s kostmi pecite približno 15 do 30 minut dlje, kot meso enake velikosti, vendar brez 

kosti. 
• Vsak centimeter debeline mesa potrebuje 4 do 5 minut pečenja. 
• Meso naj po pečenju v pečici počiva približno 10 minut. Sok se bo tako bolje porazdelil po 

celotni pečenki in med rezanjem mesa ne bo iztekel. 
• Ribje meso v posodi odporni na toploto položite na srednjo ali spodnjo polico. 
Nasveti za pečenje na žaru 
Meso, ribe ali perutnina med pečenjem hitro porjavi, dobi lepo skorjo in se ne izsuši. Zrezki, 
nabodala, klobase, kakor tudi zelenjava z veliko vsebnostjo vode, kot so paradižniki in čebula, so 
posebej primerni za pečenje na žaru. 
• Živila, ki jih želite peči na žaru, porazdelite na mrežni žar ali v pekaču z mrežnim žarom, tako 

da ne bodo presegle površine grelnika. 
• Potisnite mrežni žar ali pekač z mrežnim žarom na želeno višino v pečic. Če pečete na 

mrežnem žaru, potisnite pekač na spodnjo polico, da se bodo tam zbirale maščobe. Čiščenje 
posode bo lažje, če boste v pekač nalili nekaj vode. 

 

 Živila, ki niso primerna za pečenje, lahko povzročijo požar. Za pečenje uporabljajte samo 
živila, ki so primerna za pečenje na visokih temperaturah. 
Hrane ne potiskajte v zadnji del žara. To je najbolj vroči del žara in mastna hrana bi se lahko vnela. 
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Uporaba električne pečice 

 Pred uporabo pečice nastavite uro. Če ura ni nastavljena, pečica ne bo delovala. 
 

 
 
1 Tipka vklop/izklop 
2 Tipka za izbiro menija 
3 Simbol za mikrovalovno pečico 
4 Indikator tekočega časa 
5 Temperatura / masa / mikrovalovna 

moč 
6 Simbol notranje temperature pečice 
7 Simbol pospeševalnika (hitro 

predsegrevanje) 
8 Simbol za temperaturo / moč / maso 
9 Tipke za začetek / ustavitev priprave 

jedi 
10 Tipka za potrditev 
11 Višanje in nižanje temperature / časa / 

moči, tipke za upravljanje 
12 Tekstovni prikaz 
13 Prikaz za izbiro pakiranega živila 
14 Simbol za nastavitve 
15 Simbol za alarm  
16 Simbol za konec kuhanja 
17 Simbol za čas kuhanja 
18 Prikaz funkcije  
19  Tipka za nastavitev temperature / 

mase / moči / hitrega gretja 
20 Tipka za uro in nastavitve 
 
Po vklopu in nastavitvi ure se pečica vrne na 
prikaz stanja pripravljenosti. Na prikazovalniku 
se prikaže samo trenutna ura. Kadar je 

prikazovalnik v tem stanju, sta delujoči le tipki 

in . Vse dejavnosti lahko opravite v 
meniju »Settings« (nastavitve).  
 
Izbira temperature in načina delovanja 

1. S tipko vklopite pečico. 
2. Ko se pečica vklopi, se prikaže osnovni 

zaslon.  
 

 
1 Položaji rešeti 
2 Prikaz funkcij 
3 Simbol za funkcijo 
4 Tekstovni prikaz 
5 Polje za temperaturo / maso 

Ta zaslon vključuje priporočeno temperaturo v 
polju z indikatorjem za temperaturo/maso in 
aktivne grelnike ter priporočeni položaj za 
mrežno rešetko na prikazu s funkcijami.  

 
3. S tipkama  nastavite želeno 

funkcijo.  
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Ko ste izbrali funkcijo, lahko nastavite temperaturo (»Temperature«), čas kuhanja (»Cook time«) in 
pospeševalnik (»Booster« - hitro segrevanje).  

4. Če želite spremeniti temperaturo, enkrat pritisnite na , da se prikaže prikaz za 
nastavitev temperature. 

 
5. Pritiskajte na , dokler se v polju za temperaturo/maso ne prikaže želena temperatura. 

S tipko nastavite temperaturo, ko se želena vrednost prikaže na prikazovalniku. 
6. Če sta čas kuhanja in temperatura ustrezni, pritisnite na tipko in začnite kuhati. Kuhanje 

se začne in na prikazovalniku se prikaže napis »Cooking«. 
Stopnje notranje temperature pečice se bodo zaporedoma prižigale, dokler pečica ne doseže 
nastavljene temperature.  

 
Izklop električne pečice 

Pritisnite na tipko , da se pečica izklopi. 
Tabela funkcij 
V tabeli funkcij so navedene funkcije, ki se lahko uporabljajo v pečici ter njihove maksimalne in 
minimalne temperature. 

  V primeru izpada elektrike, se bo program preklical. Pečico boste morali ponovno nastaviti. 

 Medtem ko pečica deluje v katerikoli funkciji ali če ste pečico nastavili na pol-avtomatski ali 
avtomatski program, trenutnega časa ne bo mogoče nastaviti. 

 Tudi, če pečico izklopite, se bo lučka v pečici ob odprtju vrat prižgala. 
 

Funkcija Priporočena temperatura 
(°C) 

Obseg temperature (°C) 

Ventilacijsko segrevanje 180 40-250 

Močan žar  280 40-280 

Manj močan žar  280 40-280 

Eko ventilacijsko segrevanje 180 160-220 

Ohranjanje toplote jedi 60 40-100 

*Funkcije so odvisne od modela naprave. 

 
  



41 
 

Načini delovanja 
Zaporedje načinov delovanja, ki je tu 
prikazano, je lahko drugačno od zaporedja na 
vašem izdelku. 
Ventilacijsko segrevanje 
Vroč zrak iz ventilacijskega grelnika se s 
pomočjo ventilatorja enakomerno in hitro 
porazdeli v pečici. Primeren je za pečenje jedi 
na različnih položajih polic in v večini primerov 
predsegrevanje ni potrebno. Primerno za 
pečenje z več pekači. 

 

 Če so vrata pečice odprta, ventilator 
ne bo deloval in grel zrak v notranjosti. 
 
Močan žar 
Vklopljen je velik žar na stropu pečice. 
Primeren je za pečenje velike količine mesa. 

 
• Za pečenje vstavite velike ali srednje 
velike porcije na ustrezne police pod grelnik 
žara. 
• Nastavite najvišjo temperaturo. 
• Živila na polovici časa kuhanja obrnite. 
 
 
 

Manj močan žar 
Vklopljen je majhen žar na stropu pečice. 
Primerno za pečenje in gratiniranje jedi. 

 
• Za pečenje vstavite majhne ali srednje 
velike porcije v na ustrezne police pod grelnik 
žara. 
• Nastavite najvišjo temperaturo. 
• Živila na polovici časa kuhanja obrnite. 
 
Eko ventilacijsko segrevanje 
Z električno energijo boste privarčevali če 
boste namesto programa za ventilacijsko 
pečenje pri temperaturnem razponu 160-220 
°C, uporabili to funkcijo. Vendar se bo čas 
pečenja malo podaljšal. 
Časi pečenja za to funkcijo so v tabeli pod 
'Varčno ventilacijsko segrevanje'. 

 
 
Ohranjanje toplote jedi 
Namenjena je ohranjanju jedi za dlje časa ob 
primerni temperaturi za serviranje. 
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Uporaba nadzorne enote pečice 

 
1 Tipka vklop/izklop 
2 Tipka za izbiro menija  
3 Simbol za mikrovalovno pečico 
4 Indikator tekočega časa 
5 Temperatura / masa / mikrovalovna 

moč 
6 Simbol notranje temperature pečice 
7 Simbol pospeševalnika (hitro 

predsegrevanje) 
8 Simbol za temperaturo / moč / maso 
9 Tipke za začetek / ustavitev priprave 

jedi 
10 Tipka za potrditev 
11 Višanje in nižanje temperature / časa / 

moči, tipke za upravljanje 
12 Tekstovni prikaz 
13 Prikaz za izbiro pakiranega živila 
14 Simbol za nastavitve 
15 Simbol za alarm  
16 Simbol za konec kuhanja 
17 Simbol za čas kuhanja 
18 Prikaz funkcije  
19  Tipka za nastavitev temperature / 

mase / moči / hitrega gretja 
20 Tipka za uro in nastavitve 
 
Vklop polavtomatskega delovanja 
V tem načinu delovanja morate nastaviti 
časovno dobo, v kateri naj pečica deluje (čas 
kuhanja). 

1. S tipko vklopite pečico. 
2. S tipkama  nastavite želen način 

delovanja pečice. 

3. Za čas kuhanja enkrat pritisnite na 
in na tekstovnem prikazu poiščite 
napis »Cook time« (čas kuhanja). 

Simbol  utripa. 
4. S tipkama  izberite želeni čas 

kuhanja in nastavitev potrdite s tipko 

. Ko je čas kuhanja nastavljen, 

tipka  sveti. 

 
5. Vstavite jed v pečico in zaprite vratca 

pečice. 
6. Za nastavitev temperature enkrat 

pritisnite na , da se prikaže 
prikaz za nastavitev temperature. 

7. S tipkama  nastavite 
temperaturo. 

8. Pritisnite na tipko , da se kuhanje 
začne. Na prikazovalniku se prikaže 
napis »Cooking«. 

Pečica se segreje na nastavljeno 
temperaturo in to temperaturo ohrani, do 
konca kuhanja. Med postopkom kuhanja 
lučka pečice sveti. 

 Ko pečica doseže nastavljeno 
temperaturo, bodo vsi segmenti simbola 
za notranjo temperaturo pečice zasvetili. 
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9. Ko je kuhanje končano, se na 
prikazovalniku prikaže napis »Good 
appetite« (dober tek) in zasliši se 
zvočni signal. 

10. Za ustavitev zvočnega signala 
pritisnite na katerokoli tipko. 

Nastavitev pospeševalnika (»Booster« - 
hitro predsegrevanje) 
Uporabite funkcijo »Booster« (hitro 
predsegrevanje), da bo pečica hitreje 
dosegla želeno temperaturo.  

 Funkcije »Booster« ni mogoče 
nastaviti v načinih »Defrost« 
(odtajevanje), »Slow cooking« (počasno 
kuhanje), »Warm keeping« (ohranjanje 
toplote jedi) in »Low temperature 
cooking« (kuhanje pri nizki temperaturi). 
Funkcija »Booster« se v primeru 
električnega izpada prekliče. 
Izberite želeno funkcijo kuhanja in nato: 

1. Pritiskajte na tipko v kratkih 
intervalih, dokler se na prikazovalniku 
ne prikaže napis »Booster passive«. 

2. S tipko  na prikazovalniku poiščite 

možnost »Booster active«. Simbol  
bo ostal prižgan. 

 
Takoj, ko pečica doseže želeno 

temperaturo, simbol  izgine in 
pečica nadaljuje delovati s funkcijo, ki 
je bila izbrana pred funkcijo 
»Booster«. 

3. Če želite preklicati funkcijo »Booster, 

pritiskajte na tipko v kratkih 
intervalih, dokler se na prikazovalniku 
ne prikaže možnost »Booster active«. 

4. S tipko  na prikazovalniku poiščite 
možnost »Booster passive«. 

 
Ko se po tem postopku vrnete na 

prikaz izbire funkcij, simbol izgine. 

Uporaba ključavnice 
Da preprečite nenamerno uporabo pečice, 
vklopite funkcijo »Key lock«. 

 Funkcijo »Key lock« lahko uporabite, 
ko pečica deluje in ko ne deluje. Pečico lahko 

izklopite s pritiskom na tipko , tudi če je 
funkcija »Key lock« vklopljena in pečica deluje. 
Vklop ključavnice 

1. Pritiskajte na tipko  v kratkih 
intervalih, dokler se na prikazovalniku 
ne prikaže napis »Keylock passive«. 

2. S pritiskom na tipko  vklopite 
ključavnico. Ko je vklopljena, se na 
prikazovalniku prikaže napis »Key lock 
active«. 

 
Ko je ključavnica vklopljena, se bo ob 
pritisku na katerokoli tipko ( ) 
razen  na prikazovalniku prikazalo 
opozorilo »Key lock active«. 

 Ko je funkcija »Key lock« 
(ključavnica) vklopljena, tipke na pečici ne 
bodo delovale. V primeru izpada elektrike 
se nastavitev te funkcije ne bo preklicala.  

Preklic funkcije »Key lock« 
1. S tipko  izklopite funkcijo 

ključavnice. Na prikazovalniku se 
prikaže napis »Key lock passive«. 

 
Uporaba časovnika za alarm  
Časovnik na pečici lahko uporabite ne samo za 
program za kuhanje, temveč tudi za razna 
opozorila ali opomnike.  
Ura alarma nima vpliva na funkcije pečice. 
Uporablja se samo za opozorila. 
Na primer, kadar želite ob določeni uri obrniti 
jed v pečici.  

 Najdaljša nastavitev za alarm je 23 ur 
in 59 minut.  
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Nastavitev alarma 

 

1. Pritiskajte na tipko  v kratkih 
intervalih, dokler se na prikazovalniku ne 

prikaže simbol . 

2. S tipkama  nastavite uro. Simbol  
po nastavitvi alarma ostane prižgan. 

3. Ob koncu časa alarma simbol  utripa in 
zasliši se zvočni signal. 

4. Za ustavitev alarma pritisnite na 
katerokoli tipko.  

Izklop alarma 

1. Pritiskajte na tipko  v kratkih intervalih, 
dokler se na prikazovalniku ne prikaže 

simbol . 

2. Pritiskajte na tipko  , dokler se na 
prikazovalniku ne prikaže »00:00«. 

 
Tabela s časi kuhanja 

 Vrednosti so bile določene v laboratoriju. 
Vrednosti, ki ustrezajo vam, so lahko drugačne. 
Pečenje  

 1. mrežna polica je spodnja mrežna polica. 

 
Kadar kuhate na dveh pladnjih hkrati, postavite globljega na zgornjo polico in drugega na spodnjo. 
*Priporočam vam, da pečice vnaprej segrejete. 
 
Eko ventilatorsko segrevanje 

 Ko se kuhanje v načinu »Eco Fan Heating« začne, ne spreminjajte temperature kuhanja. 

 V načinu »Eco Fan Heating« ne odpirajte vratc pečice. 
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Nasveti za peko biskvita 

• Če je biskvit preveč suh, povišajte 
temperaturo za kakšnih 10 °C in 
skrajšajte čas pečenja. 

• Če je biskvit vlažen, uporabite manj 
tekočine ali zmanjšajte temperaturo 
za 10 °C. 

• Če je biskvit na vrhu preveč zapečen, 
ga postavite na nižjo polico, 
zmanjšajte temperaturo in podaljšajte 
čas pečenja. 

• Če je znotraj dobro pečen, ampak je 
na zunanji strani lepljiv, uporabite 
manj tekočine, zmanjšajte 
temperaturo in podaljšajte čas 
pečenja. 

 
Nasveti za peko krhkega peciva 

• Če je pecivo preveč suho, povišajte 
temperaturo za kakšnih 10 °C in 
skrajšajte čas pečenja. Plasti testa 
navlažite z mešanico mleka, olja, jajca 
in jogurta. 

• Če se pecivo peče predolgo, bodite 
pozorni, da debelina pripravljenega 
peciva ne preseže globine pekača. 

• Če zgornja stran peciva porjavi 
spodnja stran pa ni pečena, se 
prepričajte, da ni vsa mešanica na dnu 
peciva. Poskušajte mešanico 
enakomerno porazdeliti med plasti 
testa in na vrh peciva, da bo 
zapečenost enakomerna. 

Pecivo pecite v načinu in pri 
temperaturi navedeni v tabeli pečenja. Če 
spodnji del peciva še vedno ni dovolj zapečen, 
ga naslednjič postavite eno polico nižje. 
 
Nasveti za kuhanje zelenjave 
Če zelenjavni jedi zmanjka soka in postane 
presuha, jo skuhajte v ponvi s pokrovom 
namesto v pekaču. Pokrite posode bodo 
obdržale jedi sočne. 
Če se zelenjavna jed ne skuha, zelenjavo 
skuhajte vnaprej ali jo pripravite kot 
konzervirana živila in jo postavite v pečico. 
 
 

Funkcije za pripravljene jedi 
Izbira funkcij za pripravljene jedi 
Meni »Ready Meals« vsebuje programe za 
jedi, ki so jih za vas posebej pripravili kuharji  
in jih shranili v pomnilnik nadzorne enote.  
V tem meniju se meni, temperatura, položaj 
police, masa in funkcije kuhanja samodejno 
nastavijo. Maso in čas kuhanja lahko 
spremenite v skladu z jedjo in vašim okusom. 
Izbira funkcije »Ready Meals«: 

1. S tipko vklopite pečico. Ko jo 
vklopite, se prikaže osnovni upravljalni 
zaslon. 

2. Pritisnite na in izberite prikaz 
funkcije »Ready Meals«. V tem koraku 
se na prikazovalniku prikaže napis 
»Cakes&breads&tarts«. 

 
3. S tipkama  izberite želeni glavni 

meni funkcije »Ready Meals« 
(Cakes&breads&tarts, Meat, Fish, 
Meat poultry, Special meals, Special). 

4. S tipko  potrdite izbiro. 
5. S tipkama  izberite želeno jed 

(Walnut cookies (orehovi piškoti), 
Cake (biskvit), Fairy cakes (majhni 
mafini), itd.) 

 
6. Vstavite jed v pečico. 

7. Pritisnite na , da se kuhanje začne. 
Na prikazovalniku se prikaže napis 
»Cooking« (kuhanje). 

8. Ko je kuhanje končano, se na 
prikazovalniku prikaže napis »Good 
appetite« (dober tek) in zasliši se 
zvočni signal. 

 Če želite izklopiti zvočni signal, 
pritisnite na katerokoli tipko. 
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 Ukaz »Back« (nazaj), ki se prikaže na prikazovalniku med upravljanjem menija za jedi, vam 

omogoča, da se vrnete na zgornji meni. S pritiskom na  se lahko vrnete na zaslon s prvo funkcijo. 
 
Preden začnete kuhati v meniju »Ready Meals«, lahko nastavite maso glede na vrsto jedi, ki ste jo 
izbrali. To storite tako: 

1. Ko ste izbrali želeno jed, pritisnite na tipko . Na prikazovalniku se prikaže napis 

»Weight« (masa) in utripati začne simbol . 

 

2. S tipkama  nastavite maso in izbiro potrdite s tipko . 

 Pečica bo temperaturo in čas kuhanja samodejno spremenila v skladu s spremembo 
mase. 

 Maso lahko spremenite samo  za jedi, katerih masa je navedena. 

3. Pritisnite na , da se kuhanje začne. 
 
Meni za pakirane jedi: 
Odvisno od modela. 
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Meni z nastavitvami 
Nastavitev osvetlitve 
Osvetlitev lahko nastavite, ko je pečica 
izklopljena. 
 

1. Pritiskajte na tipko v kratkih 
intervalih, dokler se na prikazovalniku 
ne prikaže napis »Brightness« 
(osvetlitev). 

2. Obstajajo 4 stopnje osvetlitve, 1, 2, 3 
in 4. S tipkama  izberite 
želeno stopnjo. 

 Ko izklopite pečico, se stopnja 
osvetlitve zniža in tako varčuje z 
energijo. Ko pečico vklopite, se 
ponovno vrne na stopnjo, ki ste jo 
nastavili. 

Nastavitev kontrasta 
Kontrast lahko nastavite samo, kadar je pečica 
izklopljena.  

1. Pritiskajte na tipko v kratkih 
intervalih, dokler se na prikazovalniku 
ne prikaže napis »Contrast« 
(kontrast). 

2. Obstajajo 4 stopnje kontrasta, 1, 2, 3 
in 4. S tipkama  izberite 
želeno stopnjo. 

Nastavitev glasnosti 
Glasnost lahko nastavite samo, kadar je pečica 
izklopljena. 

1. Pritiskajte na tipko v kratkih 
intervalih, dokler se na prikazovalniku 
ne prikaže napis »Volume« (glasnost). 

2. Obstajajo 3 stopnje kontrasta, 0 
(utišano), 1 in 2. S tipkama  
izberite želeno stopnjo. 

 
 
Tabela s časi priprave jedi na žaru 
Pečenje na električnem žaru 

Nastavitev jezika 

1. Pritiskajte na tipko v kratkih 
intervalih, dokler se na prikazovalniku 
ne prikaže napis »Selected Language« 
(izbran jezik). 

2. S tipkama in izberite želeni 
jezik. 

 
Uporaba žara 

 OPOZORILO 
Med pečenjem zaprite vratca pečice. 
Vroče površine lahko povzročijo opekline! 
 
Vklop žara 

1. S tipko vklopite pečico. 
2. S tipkama  izberite želeno 

funkcijo žara. 
Ko ste izbrali funkcijo, lahko nastavite 
temperaturo, čas kuhanja in hitrost 
segrevanja. 

3. Če želite spremeniti temperaturo, 

enkrat pritisnite na tipko , , da se 
prikaže prikaz za nastavitev 
temperature. 

4. Pritiskajte na tipki  , dokler se 
v polju z indikacijo temperature / 
mase ne prikaže želena temperatura. 

S tipko  nastavite temperaturo, ko 
se na prikazu prikaže želena vrednost. 

5. Če so funkcija kuhanja, temperatura in 

čas primerni, pritisnite na tipko , 
da se kuhanje začne. Kuhanje se začne 
in na prikazovalniku se prikaže napis 
»Cooking« (kuhanje). 

 
Izklop žara 

1. S tipko izklopite pečico. 
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7 Vzdrževanje in čiščenje 
 
Splošne informacije 
Ob rednem čiščenju naprave se bo servisna 
življenjska doba podaljšala in težave bodo 
manj pogoste. 

 NEVARNOST: 
Napravo izključite iz električnega omrežja 
preden pričnete z vzdrževanjem in čiščenjem. 
Nevarnost električnega udara! 

 NEVARNOST: 
Pred čiščenjem počakajte, da se naprava 
ohladi. 
Vroče površine lahko povzročijo opekline! 

• Po vsaki uporabi napravo temeljito 
očistite. Tako boste ostanke kuhanja 
lažje odstranili ter preprečili, da bi se 
le-ti ob naslednji uporabi zažgali. 

• Za čiščenje naprave ne potrebujete 
posebnih čistil. Napravo očistite s 
toplo vodo s čistilom, mehko krpo in 
gobo ter jo obrišite s suho krpo. 

• Po čiščenju vedno obrišite vsakršne 
presežke tekočine in vsa razlitja 
nemudoma osušite. 

• Površin iz nerjavečega jekla in ročaja 
ne čistite s čistili, ki vsebujejo kisline 
ali klor. Te dele očistite z mehko krpo s 
tekočim čistilom (ne abrazivnim), 
bodite pozorni, da brišete v eno smer. 

 Določena čistila ali čistilna sredstva 
lahko poškodujejo površino. 
Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistil, 
čistilnih praškov/krem ali ostrih predmetov. 
Za čiščenje naprave ne uporabljajte parnih 
čistilnikov, saj lahko povzročijo električni udar. 

 Ne uporabljajte čistilnikov na paro za 
čiščenje naprave, ker bi lahko povzročili 
električni udar. 
 
 
 

Čiščenje mikrovalovne pečice 

• Če se para nabere v pečici ali na 
zunanji strani vrat, jo obrišite z mehko 
krpo. Do tega lahko pride, če pečica 
deluje v zelo vlažnem okolju, in ne 
predstavlja okvare. 

• Vonje iz pečice odstranite tako, da v 
pečico postavite globoko skledo, 
primerno za mikrovalovno pečico, 
napolnjeno z vodo, v katero ste dodali 
sok in lupino ene limone. Vklopite 
pečico za 5 minut, nato jo temeljito 
obrišite in osušite. 

• Če je potrebno zamenjati žarnico v 
pečici, se obrnite na servisni center, 
da to opravi usposobljen serviser. 

• Pečico redno čistite in odstranjujte 
ostanke hrane. Če pečica ni čista, se 
utegne površina poškodovati, kar 
vpliva na trajanje delovanja naprave. 

• Ne odlagajte odslužene naprave med 
gospodinjske odpadke; stare pečice je 
potrebno odložiti v posebnih centrih 
za posebne odpadke, ki so na voljo v 
posameznih občinah. 

 Pazite, da med čiščenjem ne 
poškodujete tesnil vrat. Če je tesnilo 
poškodovano, pečice ne uporabljajte. 
Čiščenje upravljalne plošče 
Upravljalno ploščo in gumbe očistite z vlažno 
krpo in jih temeljito obrišite. 

Ne odstranjujte upravljalnih 
tipk/gumbov, da bi jih očistili. S tem bi utegnili 
poškodovati upravljalno ploščo. 
Čiščenje pečice 
Čiščenje vrat pečice 
Za čiščenje vrat pečice uporabite toplo vodo in 
tekoči detergent, mehko krpo ali gobo. Nato jo 
temeljito obrišite s suho krpo. 

 Ne uporabljajte grobih čistil in ostrih 
kovinskih predmetov za čiščenje vrat pečice. S 
tem bi opraskali površino in poškodovali 
steklo. 
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Zamenjava luči v pečici 

 NEVARNOST: 
Preden zamenjate žarnico v pečici, se prepričajte, da je naprava izklopljena in ohlajena, saj boste 
tako preprečili nevarnost električnega udara. Vroče površine lahko povzročijo opekline! 

 Luč pečice je posebna električna žarnica, ki je odporna na toploto do 300°C. Za podrobnosti 
glejte poglavje »Tehnični podatki«. Luči pečice lahko dobite pri pooblačeni servisni službi. 

 Položaj luči je lahko drugačen kot na sliki. 

 Luč, uporabljena v tej napravi, ni primerna za osvetlitev gospodinjskih prostorov. Predviden 
namen te luči je, da uporabnik lažje vidi živila. 

 Luči, uporabljene v tej napravi, morajo zdržati ekstremne pogoje, kot so temperature nad 
50°C. 
 
Če je pečica opremljena z okroglo žarnico: 

1. Napravo izklopite iz električnega omrežja. 
2. Stekleni pokrov obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca, če ga želite odstraniti. 

 
3. Izvlecite žarnico iz vtičnice in jo zamenjajte z novo. 
4. Ponovno namestite stekleni pokrov. 
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8 Odpravljanje težav 
 
Iz pečice med uporabo uhaja para 
Uhajanje pare ni nič nenavadnega. >>> To ni napaka.  
Medtem ko se naprava greje ali hladi, je slišati kovinski šum 
Ko se kovinski deli segrejejo, se lahko razširijo in slišati je zvok raztezanja. >>> To ni napaka. 
Naprava ne deluje 
Varovalka je okvarjena ali izklopljena. >>> Preverite varovalke. Po potrebi jih zamenjajte ali znova 
nastavite. 
Naprava ni priključena na (ozemljeno) vtičnico. >>> Preverite vtič. 
Tipke/gumbi na upravljalni plošči ne delujejo. >>> Morda je vklopljena funkcija ključavnice (Keylock). 
Izklopite jo.  
Lučka pečice ne deluje 
Lučka pečice je okvarjena. >>> Zamenjajte lučko pečice. 
Elektrika je izklopljena. >>> Preverite delovanje elektrike. Preverite varovalke. Po potrebi jih 
zamenjajte ali znova nastavite. 
Pečica ne greje 
Morda ni nastavljena na določeno funkcijo in/ali temperaturo pečenja. >>> Nastavite pečico na 
določeno funkcijo in/ali temperaturo pečenja. 
Elektrika je izklopljena. >>> Preverite delovanje elektrike. Preverite varovalke. Po potrebi jih 
zamenjajte ali znova nastavite.  
Če dlje časa držim tipko, ni odziva 
Ne uporabljajte pečice. Izklopite jo in izvlecite kabel iz omrežne vtičnice. Pokličite pooblaščenega 
serviserja. 
Mikrovalovna pečica ne deluje 
Naprava ni pravilno priključena v stensko vtičnico. >>> Priključite jo v stensko vtičnico. 
Vrata pečice niso zaprta. >>> Ko zaprete vratca pečice, morajo »zaskočiti«. 
Morda se med vrati in sprednjim delom pečice nahaja ovira. >>> Odstranite oviro in pravilno zaprite 
vrata. 
Med delovanjem mikrovalovne pečice je slišati nenavadne zvoke 
V pečici se je zanetila iskra zaradi kovinskega predmeta. >>> Odstranite kovinski predmet iz pečice. 
Pripomočki za pečico se dotikajo sten pečice. >>> Preprečite stik z vrati pečice. 
V pečici se nahajajo kuhinjski pripomočki. >>> Odstranite kuhinjski pripomoček iz pečice. 
Jed ni segreta ali se greje prepočasi 
Niste izbrali pravega časa delovanja in/ali stopnje moči. >>> Izberite ustrezno moč in čas kuhanja jedi. 
Količina hrane je večja kot običajno ali morda bolj mrzla kot običajno. >>> Nastavite dodaten čas 
kuhanja. Redno preverjajte, da se jed ne bi zažgala. 
V pečici se nahajajo kuhinjski pripomočki. >>> Odstranite kuhinjski pripomoček iz pečice. 
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Jed je prevroča, suha ali zažgana 
Niste izbrali pravega časa delovanja in/ali stopnje moči. >>> Preverite, če ste izbrali ustrezno moč in 
čas kuhanja jedi. Če je pečica poškodovana, pokličite pooblaščenega serviserja. 
Ko se kuhanje konča, je slišati šum 
Morda deluje ventilator. >>> To ne pomeni napake. Po izklopu pečice ventilator še nekaj časa deluje. 
Ko se temperatura zniža na določeno stopnjo, se bo samodejno izklopil. 
 

 V kolikor težave ne morete odpraviti, kljub temu da ste upoštevali navodila v tem poglavju, 
se obrnite na pooblaščenega serviserja ali prodajalca, pri katerem ste kupili napravo. Okvarjene 
naprave nikoli ne poskušajte popraviti sami. 
 


