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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 o... l.... uporabi. 

CE 

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

Opozorilo na električni udar. 

Opozorilo na nevarnost požara. 

Opozorilo na vroče površine. 
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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.

• Te naprave naj ne uporabljajo
osebe (vključno z otroki) z
zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali 
duševnimi sposobnostmi, brez
izkušenj ali znanja, razen če so
pod nadzorom ali pa so prejele
navodila za uporabo.
Da preprečite igranje otrok z
napravo, naj bodo ti pod 
nadzorom.

• Če izdelek predate drugi osebi za
namene osebne uporabe ali 
uporabe iz druge roke, ji predajte
tudi priročnik za uporabo, oznake
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izdelka in drugo ustrezno 
dokumentacijo ter dele. 

• Izdelka nikoli ne postavljajte na tla,
ki so pokrita s preprogo. V
nasprotnem primeru bo 
pomanjkanje pretoka zraka pod 
izdelkom povzročilo pregretje
električnih delov. To bo vodilo do 
težav z izdelkom.

• 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.

Varnost med uporabo plina 
• Vsa dela na plinski opremi in 

sistemih sme opravljati samo
pooblaščeno strokovno osebje.

• Pred namestitvijo se prepričajte,
da lastnosti omrežja (vrsta plina in 
plinski tlak) ustrezajo nastavitvam
naprave.

• Ta naprava ni priključena na
napravo za odstranjevaje



ostankov izgorevanja. Napravo 
namestite in priključite v skladu s 
trenutno veljavnimi predpisi za 
namestitev. Posebej pozorni 
bodite na posamezne predpise 
povezane s prezračevanjem; 
glejte Pred namestitvijo, stran 15 

• uporaba plinske naprave za
kuhanje proizvaja ! toploto, vlago
in ostanke izgorevanja v prostoru,
kjer je nameščena. Prepričajte se,
da je kuhinja ! dobro ozračena
predvsem, kadar uporabljate
napravo: splošne prezračevalne
odprtine naj bodo odprte ali pa
namestite strojne prezračevalne
naprave (strojne prezračevalne
nape). Podaljšana intenzivna
uporaba naprave, lahko zahteva
dodatno prezračevanje, na primer
povečanje strojnega
prezračevanja, kjer se nahaja.

• Nemoteno delovanje plinskih
naprav in sistemov morate redno
preveriti. Regulator, cev in spojko
morate redno preverjati in jih 
zamenjati v obdobjih, ki jih 
priporoča proizvajalec ali po 
potrebi.

• Redno očistite plinske gorilnike.
Plamen mora biti moder in mora
goreti neprekinjeno.

• Dobro izgorevanje je pri plinskih
napravah zelo pomembno. V
primeru nepopolnega izgorevanja
lahko nastane ogljikov monoksid.

Ogljikov monoksid je strupen plin 
brez barve in vonja, ki je lahko že 
v majhnih količinah smrtonosen. 

• Pri lokalnem oskrbovalcu plina
zahtevajte informacije o zasilnih
telefonskih številkah in varnostnih
ukrepih v primeru, če zavohate
plin. 

Kaj storiti, če zavohate plin 
• Naprave ne izpostavljajte

odprtemu ognju in v bližini 
naprave ne kadite. Ne upravljajte
nobenih električnih gumbov (npr.
gumba lučke, hišnega zvonca itd.) 
Ne uporabljajte telefona ali 
mobilnega telefona. Nevarnost
eksplozij in zastrupitve!

• Zaprite vse ventile na plinskih
napravah in plinskih števcih.

• Odprite vrata in okna.
• Preverite tesnjenje vseh cevi in 

priključkov. Če boste še vedno
vohali plin, potem zapustite
stanovanje.

• Opozorite sosede.
• Pokličite gasilce. Uporabite

telefon izven hiše.
• Ne vračajte se v posest, dokler

vam ne sporočijo, da je varno.
Električna varnost 
• Če je na izdelku napaka, ga ne

smete uporabljati, razen če ga
popravi pooblaščena servisna
služba. Nevarnost električnega
udara!
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• Izdelek priključite samo na
ozemljeno vtičnico/napeljavo z
napetostjo in zaščito, kot je
določeno v poglavju "Tehnične
specifikacije". 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 perite 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.

• Uporabljajte samo priključni kabel,
določen v poglavju "Tehnične
specifikacije".

• 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.

• Med uporabo se zadnja stran
pečice segreje. Zagotovite, da
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plinska/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 
• OPOZORILO: 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.

• (Funkcije se razlikujejo glede na
model naprave.)
Mrežno rešetko in pekač pravilno
namestite na mrežne police
Pomembno je, da rešetko in/ali
pekač pravilno namestite na
polico. Rešetko ali pekač potisnite
med 2 vodili in se prepričajte, da
je dobro nameščen, preden nanj

• 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.

• Papir za peko položite v lonec ali 
na dodatek za pečico (pekač,
rešetka itd.) skupaj s hrano in 
nato vse skupaj vstavite v
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predhodno segreto pečico. 
Odstranite odvečne dele papirja 
za peko, ki segajo čez pekač ali 
lonec, ter tako preprečite 
nevarnost dotikanja grelnih 
elementov pečice. Papirja za peko 
nikoli ne uporabljajte pri 
temperaturi, ki je višja od 
označene vrednosti za papir za 
peko. Papirja za peko ne 
polagajte neposredno na dno 
pečice. 

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

• Dokler se grelne plošče ali 
gorilniki ne ohladijo, ne zaprite
pokrova.
Preden odprete pokrov, ga
obrišite, saj tako preprečite, da bi 
se na zadnje ali notranje dele
pečice cedila voda.

• Naprave ne smete namestiti za
dekorativnimi vrati, ker se lahko
preveč segreje.

• Napravo namestite neposredno
na tla. Naprave ne namestite na
kakršnokoli osnovo ali podest.

• OPOZORILO: Nenadzorovano
kuhanje na plošči z maščobo ali 
oljem, je nevarno in lahko
povzroči ogenj. Ognja NIKOLI ne
poskušajte pogasiti z vodo,
temveč izklopite napravo in 
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plamene pokrijte npr. s pokrovom 
ali požarno odejo. 

• POZOR: Postopek peke je treba
nadzorovati. Kratkoročni postopek
peke je treba nenehno
nadzorovati.

• OPOZORILO: Nevarnost požara:
Na kuhalni površini ne shranjujte
predmetov.

• Naprave ne morete upravljati z
zunanjim časovnikom ali ločenim
sistemom za daljinsko upravljanje.

• OPOZORILO: Uporabljajte samo
zaščite za ploščo, ki jih je
zasnoval proizvajalec naprave za
kuhanje ali, ki jo je proizvajalec
naprave v navodilih označil kot
primerno ali zaščite za plošče, ki 
so vključene v napravo. Uporaba
neprimernih zaščit lahko povzroči
nesreče.

Za požarno zanesljivost naprave; 
• Prepričajte se, da je vtič

priključen v vtičnico, da ne pride
do nastanka isker.

• Ne uporabljajte poškodovanega ali 
prerezanega kabla ali 
podaljševalnih kablov, temveč
uporabljajte samo originalni kabel.

• Prepričajte se, da na vtičnici, na
katero je priključena naprava, ni 
tekočine ali vlage.

• Prepričajte se, da je priklop plina
pravilno nameščen, da ne pride
do uhajanja plina.



Namen uporabe 
• Naprava je namenjena uporabi v

gospodinjstvu. Uporaba v
komercialne namene ni dovoljena.

• Naprava je namenjena le kuhanju.
Ne uporabljajte je v druge
namene kot na primer gretje.

• 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.

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

• Enoto lahko uporabljate za
odtajanje, pečenje, pečenje mesa
in pečenje mesa na žaru.

Varnost otrok 
• OPOZORILO: 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 in/ali plinske naprave
so nevarne za otroke. Otroci naj 
se ne približujejo napravi med
njenim delovanjem in ne dovolite,
da bi se igrali z njo. 

• 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.

Ostranjevanje stare naprave 
Skladnost z direktivo OEEO in odstranjevanjem 
odpadnih izdelkov: 

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/EIJ). Ne vsebuje škodljivih in prepovedanih 
materialov, ki so navedeni v direktivi. 
Odstranjevanje embalaže 
• Embalaža je nevarna za otroke. Embalažo hranite 

na varnem, stran od otrok. Embalažni material 
izdelka sestoji iz reciklažnih materialov. 
Odstranite jih v skladu s pravili za odstranjevanje 
reciklažnih odpadkov. Ne odstranjujte jih z 
običajnimi gospodinjskimi odpadki. 

Odstranjevanje stare naprave 
• 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 
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• 
• 

poškodovala pečico. Vrata pečice zalepite na 
stranske stene. 
Pokrove in podpore za ponve zavarujte z lepilnim 
trakom. 
Vratc ali ročaja ne uporabljajte za premikanje 
naprave. 
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Na napravo ne namež¯ajte nobenih predmetov 
in jo postavite v pokon¯en poloÐaj. 

Preverite spložni izgled naprave, da bi opazili 
morebitne požkodbe, ki so nastale med 
ransportom. 










































