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Uporaba pečice 

 
1. Tipka za nastavitev 
2. Simbol zaklepa 
3. Simbol ure 
4. Simbol za glasnost alarma (ta tipka morda 

ne obstaja na vašem izdelku) 
5. Simbol za način Eco 
6. Tipka za plus 
7. Tipka za minus 
8. Simbol za delitev časa 
9. Simbol za alarm 
10. Simbol časa konca pečenja 
11. Simbol časa pečenja 
12. Tipka za izbiro programa 

 

 

Najdaljši čas, ki ga lahko nastavite 
za konec pečenja ja 5 ur in 59 
minut. Program se bo ob 
morebitnem izpadu električnega 
toka preklical. Program morate 
ponovno nastaviti. 
 

 

Med nastavitvami bodo na zaslonu 
utripali ustrezni simboli. Nastavitve 
pričnejo delovati čez kratek čas. 
 

 

Če pečenje ni nastavljeno, ne 
morete nastaviti čas dneva. 
 

 

Preostali čas bo prikazan, če boste 
na začetku pečenja nastavili čas 
pečenja.  
 

 
Pečenje z nastavitvijo časa pečenja; 
Če nastavite čas pečenja na časovniku lahko pečico 
nastavite tako, da se bo ob določenem času 
zaustavila. 

1. lzberite funkcijo pečenja. 

2. Držite tipko , dokler se na zaslonu ne 

prikaže simbol  za čas pečenja. 

3. Čas pečenja nastavite s tipkama . 
» »Ko nastavite čas pečenja, bosta na 

zaslonu prikazana simbol  in simbol za 
delitev časa.  

4. Postavite jed v pečico in s pomočjo gumba 
za temperaturo nastavite temperaturo. 
Pečenje se začne. 
»Čas pečenja se prične odštevati na 
zaslonu, ko se prične pečenje in vsi deli 
simbola za delitev časa zasvetijo. Čas 
pečenja lahko razdelite na 4 enake dele in 
ko čas posameznega dela preteče, se 
simbol tega dela izklopi. Tako boste lažje 
razumeli razmerje med preostalim časom 
pečenja in skupnim časom pečenja. 
  

Nastavitev časa konca pečenja na poznejši čas;  
Ko na časovniku nastavite čas pečenja, lahko 
nastavite tudi konec časa pečenja ob kasnejšem 
času. 

1. lzberite funkcijo pečenja. 

2. Držite tipko , dokler se na zaslonu ne 

prikaže simbol  za čas pečenja. 
3. Čas pečenja nastavite s tipkama . 

»Ko nastavite čas pečenja, bo na zaslonu 

svetil simbol . 

4. Pritiskajte na tipko , dokler se na 

zaslonu ne prikaže simbol  za konec 
časa pečenja.  

5. S tipkama nastavite čas za konec 
pečenja.  
» »Ko nastavite čas pečenja, bosta na 

zaslonu svetila simbola  in ter 
simbol za delitev časa. Ko se pečenje 

začne, simbol izgine.  
6. Postavite posodo v pečico in z gumbom za 

nastavitev temperature nastavite 
temperaturo. Pečenje se začne. 

 
»Časovnik pečice izračuna čas začetka tako, 
da odšteje čas pečenja od nastavljenega časa 
za konec pečenja. lzbran način delovanja se 
vklopi, ko napoči čas začetka pečenja in je 
pečica segreta na nastavljeno temperaturo. 
To temperaturo vzdržuje do konca časa 
pečenja. 
»Čas pečenja se prične odštevati na zaslonu, 
ko se prične pečenje. 
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7. Ko je pečenje končano, se na zaslonu prikaže "End" (konec) in časovnik poda zvočno opozorilo. 
8. Zvočno opozorilo bo zvonilo 2 minuti. Za izklop zvočnega opozorila pritisnite kateri koli gumb. Zvočno 

opozorilo bo ugasnilo in prikazala se bo predhodno nastavljena temperatura. 

 

Če ob koncu zvočnega opozorila pritisnete katerokoli tipko, bo pečica ponovno začela 
delovati. Gumba za temperaturo in funkcijo obrnite v položaj "0" (izklop), da izklopite 
pečico in preprečite ponovno delovanje pečice ob koncu opozorila. 

Vklop zaklepa 
Če želite preprečiti uporabo pečice, vklopite funkcijo zaklepa. 

1. Držite tipko , dokler se na zaslonu ne prikaže simbol . 
» Na zaslonu se prikaze »OFF« (izklop). 

2. S tipko  vklopite zaklep tipk. 

» Ko je zaklep vklopljen, se na zaslonu prikaže »On« (vklop) in simbol  za zaklep še naprej sveti. 

 

Ko vklopite funkcijo zaklepa, tipke na pečici ne delujejo. Zaklep se ob morebitnem izpadu 
električnega toka ne bo preklical. 

Za izklop zaklepa pritisnite gumb 

1. Dotaknite se  dokler se na zaslonu ne prikaže simbol . 
» Na zaslonu se prikaže »On« (vklop). 

2. Zaklep izklopite, če pritisnete tipko . 
» Ko izklopite zaklep se prikaže "OFF" (izklop). 

Nastavitev alarma 
Časovnik naprave lahko uporabljate za katera koli opozorila ali opomnike, razen programa pečenja. Alarm ne 
vpliva na funkcije pečice. Uporablja se samo kot opozorilo. Uporaben je na primer, če želite hrano v pečici ob 
določenem času obrniti. Ob koncu nastavljenega časa boste zaslišali zvočno opozorilo. 

1. Držite tipko , dokler se na zaslonu ne prikaze simbol . 

 

Najdaljši čas do vklopa alarma je 23 ur in 59 minut.  

2. Trajanje alarma nastavite z uporabo tipk . 

 

Funkcijske tipke za ton alarma, dnevni čas, svetlost zaslona in temperaturo morajo biti na 
položaju 0 (izklopljeno). 

» Simbol   bo svetil naprej in ko nastavite čas alarma, se bo ta prikazal na zaslonu. 

Ob koncu časa alarma bo simbol  pričel utripati in zaslišali boste zvočno opozorilo. 
lzklop alarma 
1.  Zvočno opozorilo bo zvonilo 2 minuti. Za izklop zvočnega opozorila pritisnite kateri koli gumb. 
» Zvočno opozorilo bo ugasnilo in prikazal se bo tekoči čas. 
Preklic alarma; 

1. Držite tipko , dokler se na zaslonu ne prikaze simbol  za preklic alarma. 
2. Pritisnite in držite tipko , dokler se ne prikaže »00:00«. 

 

Prikazal se bo čas alarma. Če sta čas alarma in čas pečenja nastavljena istočasno, bo 
prikazan krajši čas. 

Spremenite ton alarma 
1. Dotaknite se , dokler se ne prikaže "b-1" ali "b-2" ali "b-3". 
2. Zeleni zvok opozorila nastavite s tipkama . 
3. Potrdite z ali pa bo nastavljen čas vklopljen v kratkem času. 
Spremenite čas dneva 
Če želite spremeniti čas dneva, ki ste ga nastavili: 

1. Držite tipko , dokler se na zaslonu ne prikaže simbol . 
2. Čas dneva nastavite s tipkama . 
»Nastavljeni čas bo vklopljen v kratkem času. 

Nastavitev svetlosti zaslona 
(Ta funkcija je izbirna. Morda je vas izdelek ne vključuje.) 

1. Dotaknite se , dokler se na zaslonu ne prikaže d-01 ali d-02 ali d-03 za svetlost zaslona. 
2. Želeno svetlost nastavite s tipkama . 

» Nastavljen čas bo vklopljen v kratkem času. 
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Tabela časov kuhanja 

 

Navedeni časi v tej tabeli so le vodilo. 
Časi se lahko razlikujejo glede na 
temperaturo živil, debelino, vrsto in 
želje pri pečenju.  

Pečenje in praženje 

 

1. polica pečice je spodnja pečica.  

 

 
(**) Pri postopkih pečenja, ki zahtevajo 
predsegrevanje, predhodno segrejte pečico dokler 
ne doseže nastavljene temperature. 
 
Nasveti za pečenje torte 
• Če je torta preveč suha, povišajte 

temperaturo za kakšnih 10°C in skrajšajte čas 
pečenja. 

• Če je torta vlažna, uporabite manj 
tekočine ali zmanjšajte temperaturo za 
10°C. 

• Če je torta na vrhu preveč temna, jo 
postavite na nižjo polico, zmanjšajte 

temperaturo in podaljšajte čas pečenja. 
• Če je znotraj dobro pečena, ampak je na 

zunanji strani lepljiva, uporabite manj 
tekočine, zmanjšajte temperaturo in 
podaljšajte čas pečenja. 

 
Nasveti za pečenje peciva 
• Če je pecivo preveč suha, povišajte 

temperaturo za kakšnih 10°C in skrajšajte 
čas pečenja. Plasti 
testa namočite v omako iz mleka, olja, jajc 
in jogurta. 

• Če se pecivo peče preveč dolgo, bodite 
pozorni, da debelina pripravljenega peciva 
ne preseže globine pekača. 
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• Če zgornja stran peciva porjavi spodnja stran pa ni pečena, se prepričajte, da ni vsa omaka na dnu 
peciva. Poskušajte omako enakomerno porazdeliti med plasti testa in na vrh peciva, da bo zapečenost 
enakomerna. 

 

Pecivo specite 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 

nato postavite v pečico. 
 
Uporaba žara 

 

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

 

Vklop žara 
1. Gumb za funkcije zavrtite na želen simbol za žar. 
2. Nato nastavite želeno temperaturo žara. 
3. Po potrebi jo prej 5 minut segrevajte. 
» Pečica se segreje do nastavljene temperature in jo ohranja, 3-vrstična animacija segrevanja na desni 
strani pa utripa. Ko notranja temperatura pečice doseže želeno vrednost, se animacija ustavi, na zaslonu 
zraven nastavljene vrednosti temperature pa sveti simbol »C«. 

 
lzklop žara 

1. Gumb za funkcije zavrtite v položaj za izklop (zgoraj). 

 

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. 

 

 
Tabela časov kuhanja z žarom 
Pečenje z električnim žarom 
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6  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. 
 

 
Čiščenje upravljalne plošče 
Upravljalno ploščo in gumbe očistite z vlažno 
krpo in jih obrišite. 

 

Če je vaš izdelek opremljen z 
upravljalnimi gumbi/tipkami, jih 
za čiščenje nadzorne plošče ne 
odstranjujte. 

S tem bi lahko poškodovali 
nadzorno ploščo! 

 
Čiščenje pečice 
Čiščenje stranske stene 
(Ta funkcija je izbirna. Morda je vas izdelek ne 
vključuje.) 
1. Sprednji del stranske police odstranite, 

tako da ga povlečete v nasprotno smer 
stranske stene. 

2. Celotno stransko polico odstranite, tako 
da jo povlečete proti sebi. 

 
Katalitične stene 
(Ta funkcija je izbirna. Morda je vaš izdelek ne 
vključuje.) 
Notranji stranski steni (A) in/ali zadnja stena (B) 
vašega izdelka je lahko prevlečena s katalitičnim 
emajlom. 
Katalitične stene so svetle mat barve in imajo 
porozno površino. Katalitičnih sten pečice ne 
smete čistiti. 
Porozne površine katalitičnih sten se samodejno 
čistijo z absorbiranjem in pretvorbo razlitega olja 
(para in 
ogljikov dioksid). 

 
 
Enostavno parno čiščenje 
Zagotavlja enostavno čiščenje, saj para, ki se 
ustvari v pečici, in vodne kapljice, ki se 
kondenzirajo v pečici, omehčajo umazanijo (ki je 
ne smemo pustiti preveč časa). 
 
1. lz pečice odstranite vse pripomočke. 
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2. V pekač za pečico nalijte 500 ml vode in ga postavite na 2. polico pečice. 
3. V pekač za pečico nalijte 500 ml vode in ga postavite na 2. polico pečice. 

4. Nastavite pečico na enostaven način čiščenja s para in teče pri 100°C za 25 minut. 
5. Odprite vrata in obrišite notranjo površino pečice z vlažno gobo ali krpo. 
5.    Trdovratno umazanijo očistite s toplo vodo s čistilom, mehko krpo ali gobo ter jo obrišite s suho krpo. 

Pirolitično samodejno čiščenje 

 

NEVARNOST: 
Vroče površine lahko povzročijo opekline! 
Ne dotikajte se naprave med samodejnim čiščenjem in poskrbite, da se ji otroci ne 
približujejo. Počakajte vsaj 30 minut pred odstranjevanjem  ostankov. 

Pečica je opremljena s pirolitičnim samodejnim čiščenjem. Pečica se segreje na pribl. 430-480°C in obstoječa 
umazanija zgori v prah. Pojavi se lahko močan dim. Zagotovite dobro prezračevanje. Pirolitično čiščenje je 
potrebno pri pribl. vsaki 10 uporabi pečice. 

1. lz pečice odstranite vse pripomočke. Pri modelih s stranskimi policami ne pozabite odstraniti le teh. 
Če je vaš izdelek opremljen z dodatkom, ki je odporen proti pirolizi (odporen proti samodejnemu 
čiščenju pri visokih temperaturah), vam teh dodatkov ni treba odstraniti iz pečice. 

2. Pred čiščenjem umazanijo z zunanjih površin in notranjosti pečice odstranite z vlažno krpo. 

 

Tesnila vratc ne čistite. 
Tesnila iz steklenih vlaken so zelo občutljiva in se zlahka poškodujejo. 
Če poškodujete tesnilo vrat pečice, ga zamenjajte z novim iz pooblaščenega servisa. 

3. "Pyrolysis" (piroliza)  lzberite pirolitično funkcijo (samodejno čiščenje). 
Na zaslonu se prikaže čas samodejnega čiščenja. Trajanja ni mogoče nastaviti. 
Čas konca samodejnega čiščenja lahko nastavite. 

4. Med samodejnim čiščenjem vratc pečice ni mogoče odpreti, na zaslonu časa pa se prikaže simbol 

zaklepa . Zaklenjena so še nekaj časa po koncu pirolitične funkcije. Vrat ne odpirajte na silo 

z ročajem, dokler simbol zaklepa ne ugasne. 
5. Po čiščenju s kisom odstranite ostanke umazanije. 
6. Ko se postopek čiščenja konča, boste zaslišali zvočno opozorilo, na zaslonu pa se prikaže »End« 

(konec). 
7. Ko se prikaže »End« (»končano«), končajte postopek, tako da nastavite gumba za funkcijo in 

temperaturo na položaj 0 (izklopljeno). 

 

Ko »End« (konec) izgine iz zaslona in če niste nastavili gumba za funkcijo in temperaturo 
na položaj 0 (izklopljeno), se pirolitična funkcija ponovno zažene. 

Čiščenje vrat pečice 
Vratca pečice očistite s toplo vodo s čistilom, mehko krpo in gobo ter jih obrišite s suho krpo. 

 

Za čiščenje vratc pečice ne uporabljajte močnih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, 
saj lahko opraskajo površino in uničijo steklo. 

Odstranjevanje vratc pečice 
1. Odprite sprednja vratca (1). 
2. Odprite sponki na ohišju tečajev (2) na desni in levi strani sprednjih vratc, tako da ju potisnete 

navzdol, kot kaže slika. 
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1 Sprednja vratca 
2 Tečaj 
3 Pečica  

 

3. Nekoliko odprite sprednja vratca. 
4. Vratca odstranite, tako da jih povlečete 

navzgor, da se sprostijo iz desnega in 
levega tečaja. 

 

Za namestitev vrat v obratnem 
vrstnem redu ponovite postopek 
za odstranjevanje. Ne 
pozabite zapreti spojke na ohišju 
tečajev, ko boste vratca znova 
namestili. 

 
Odstranjevanje notranjega stekla vratc  
(Ta funkcija je izbirna. Morda je za izdelek ne 
vključuje.) 
Notranjo stekleno ploščo vratc lahko za namene 
čiščenja odstranite. 
Odprite vratca pečice. 

 
Odvijte vijake na straneh plastičnega dela (proti 
1). Potegnite proti sebi in odstranite plastični del, 
ki je nameščen na zgornjem delu sprednjih vratc. 

 
1 Najbolj notranja steklena plošča 
2 Notranja steklena plošča 
3 Zunanja steklena plošča 
4 Plastična reža steklene plošče-spodaj 
Kot prikazuje slika, dvignite najbolj notranjo 
stekleno ploščo (1) nekoliko v smeri A in jo 
potegnite ven v smeri B. 
Za odstranjevanje notranje steklene plošče 
ponovite postopek (2). 

 
Pri prerazporejanju vratc najprej ponovno 
namestite notranjo stekleno ploščo (2). 
Kot prikazuje slika, namestite posneti rob 
steklene plošče v posneti rob plastične reže. 
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Notranja steklena plošča (2) mora biti nameščena v plastično režo v bližini najbolj notranje steklene plošče (1). 
Ko nameščate najbolj notranjo stekleno ploščo (1), se prepričajte, da bo stran z napisom obrnjena proti notranji 
stekleni plošči. 
Pomembno je, da namestite spodnji rob notranje steklene plošče v spodnjo plastično režo. 
Plastični del potisnite proti okvirju, dokler ne zaslišite kratkega zvoka. Plastični del namestite tako, da vstavite 
vijake v reže na straneh. 
 
Zamenjava  luči v pečici 

 

NEVARNOST: 
Preden zamenjate lučko pečice, 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 Tehnične specifikacije. Luči pečice lahko dobite pri pooblaščeni 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 fizične pogoje, kot so temperature 
nad 50°C. 

 

Če je pečica opremljena z okroglo lučjo: 

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

 
3. Če je luč vaše pečice tipa (A), ki je prikazan na spodnji sliki, jo odstranite tako, da jo zavrtite, kot 

prikazuje slika, nato pa jo zamenjajte. Če je tipa (B), jo povlecite in odstranite, kot prikazuje slika, ter 
jo  nato zamenjajte. 

 
4. Namestite stekleni pokrov. 
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7 Odpravljanje težav 
 
Ko je pečica v uporabi, oddaja paro. 

• Uhajanje dima ni nič nenavadnega. >>> To ni napaka.  
 
Izdelek oddaja kovinske zvoke medtem ko greje ali se hladi. 

• Ko se kovinski deli segrejejo, se lahko razširijo in slišen je zvok raztezanja. >>> To ni napaka 
 
Izdelek ne deluje. 
• Varovalka je okvarjena ali izklopljena. >>>  Preverite varovalke. Po potrebi jih zamenjajte ali znova 

nastavite. 
• Naprava ni priključena na (ozemljeno) vtičnico. >>>  Preverite vtič. 
 
Luč pečice ne deluje. 
• Lučka pečice je okvarjena. >>>  Zamenjajte lucko 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. 
• V modelih s časovnikom, časovnik ni nastavljen. >>> Nastavite čas. 

(V napravah z mikrovalovno pečico, časovnik upravlja samo mikrovalovno pečico.) 
• Elektrika je izklopljena. >>>  Preverite delovanje elektrike. Preverite varovalke. Po potrebi jih 

zamenjajte ali znova nastavite. 

 
(V modelih s časovnikom) Prikaz ure utripa ali simbol ure sveti. 

• Prišlo je do električnega izpada. >>>  Nastavite čas/Napravo izklopite in jo ponovno vklopite.  
 

 

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. 
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