
SLKratka navodila

DRSNA VODILA IN VODILA ZA PEKAČE
Pred uporabo pečice z drsnih vodil odstranite zaščitni trak [a] 
in nato še zaščitno folijo [b].

DEMONTAŽA DRSNIH VODIL [c]
Povlecite spodnji del drsnega vodila, da odklopite zatiče (1) 
in nato povlecite drsna vodila navzgor, da jih odstranite z 
zgornjih zatičev (2).
MONTAŽA DRSNIH VODIL [d]
Zgornje zatiče pritrdite na drsna vodila (1) in nato spodnji del 
drsnih vodil potisnite proti vodilu, da se spodnji zatiči pritrdijo 
(2).
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ODSTRANJEVANJE IN PONOVNO VSTAVLJANJE VODIL 
ZA PEKAČE
1. Če želite odstraniti vodila za pekače, čvrsto primite zunanji
del vodila in ga potegnite proti sebi, tako da iz lukenj izvlečete
nosilec in dva notranja zatiča.
2. Če želite vodila za pekače ponovno vstaviti, jih postavite
blizu vdolbine in najprej v ustrezni luknji vstavite dva zatiča.
Nato blizu ustrezne luknje postavite zunanji del, vstavite
nosilec in močno pritisnite proti steni vdolbine tako, da se
prepričate, da je vodilo pravilno pritrjeno.

PRVA UPORABA
1. NASTAVITEV ČASA
Ko aparat prvič vklopite, morate nastaviti čas: Pritisnite , 
dokler ne začnejo utripati simbol  in števki za ure na 
zaslonu.

Uporabite  ali  za nastavitev ure in pritisnite  za 
potrditev. Števki za minute začneta utripati. Uporabite  ali 

 za nastavitev minut in pritisnite  za potrditev.

Opomba: Ko simbol  utripa, na primer po daljšem izpadu 
električnega toka, boste morali znova nastaviti čas.

2. OGREVANJE PEČICE
Nova pečica lahko oddaja vonjave, ki so nastale med izdelavo 
aparata: to je povsem običajno.
Priporočamo, da pred pripravo hrane segrejete prazno pečico, 
da tako odstranite vse morebitne vonjave. S pečice odstranite 
ves zaščitni karton in prozorno folijo ter iz njene notranjosti 
odstranite ves pribor.
Pustite delovati pečico pri 250 °C približno eno uro. V tem času 
mora biti pečica prazna.

OPIS UPRAVLJALNE PLOŠČE
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1. IZBIRNI GUMB
Za vklop pečice z izbiro funkcije. Za
izklop pečice zavrtite gumb v položaj

.
2. LUČ
Ko je pečica vklopljena, pritisnite
, če želite vklopiti ali izklopiti osvetlitev
notranjosti pečice.

3. NASTAVITEV ČASA
Za dostop do nastavitve časa priprave,
zamika vklopa in časovnika.
Za prikaz časa, ko je pečica izklopljena.
4. ZASLON
5. NASTAVITVENA GUMBA
Za spreminjanje nastavitev časa
priprave.

6. GUMB ZA NASTAVITEV TEMPERA-
TURE
Ko vklopite ročne funkcije, gumb
zavrtite v položaj želene temperature.

Opomba: Gumbi so ugrezni. Pritisnite na 
sredino gumba, da izskoči.

HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK 
WHIRLPOOL
Če želite celovitejšo pomoč, vas prosimo, 
da izdelek registrirate na spletni strani 
www . whirlpool . eu/. register

Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna 
navodila.



FUNKCIJE IN VSAKODNEVNA UPORABA
KLASIČNO
Za pripravo vseh vrst jedi na eni višini.

TERMOVENTILACIJSKA PRIPRAVA
Za pripravo različne hrane pri enaki temperaturi in 

na več višinah hkrati (najmanj na treh). To funkcijo lahko 
uporabite za pripravo različnih vrst hrane, ne da bi se vonj jedi 
prenašal z ene na drugo.

MAXI KUHANJE
Za pečenje velikih kosov mesa (nad 2,5 kg). 

Priporočamo, da med pripravo meso obračate, da zagotovite 
enakomerno pečenje mesa na obeh straneh. Priporočamo 
tudi, da meso med pripravo občasno polivate, s čimer 
preprečite izsuševanje.

 PIZZA
Za peko kruha in pic različnih tipov in velikosti. Po 

preteku polovice časa priprave, spremenite položaj pekača.

 ŽAR
Za pripravo zrezkov, ražnjičev in klobas na žaru ter za 

pripravo gratinirane zelenjave ali popekanje kruha.
Kadar pripravljate meso na žaru, priporočamo, da uporabite 
pekač za prestrezanje soka mesa: pekač vstavite na katero koli 
višino pod rešetko in dodajte 200 ml pitne vode.

HITRI ŽAR
Za peko velikih kosov mesa (stegno, goveja pečenka, 

piščanec). Priporočamo, da uporabite pekač za prestrezanje 
sokov: pekač vstavite na katero koli višino pod rešetko in 
dodajte 200 ml pitne vode.

VZHAJANJE
Za boljše vzhajanje sladkega in kislega testa. Za vklop 

funkcije gumb za nastavitev temperature zavrtite v položaj 
ikone.

 TERMOVENTILACIJSKA PRIPRAVA EKO
Za pripravo pečenk in polnjenih pečenk na eni višini. 

Hrana se ne bo prekomerno izsušila, saj za njeno pripravo 
skrbi nežno in občasno kroženje zraka.
Ko uporabljate funkcijo ECO, je lučka med pripravo hrane 
izklopljena, vendar jo lahko ponovno vklopite s pritiskom na 

.

RIBA MESO KRUH 

Funkcije  zagotavljajo odlične rezultate zahvaljujoč 
dodajanju pare k ciklom priprave. Samo ko je pečica hladna, 
na dno pečice vlijte pitno vodo in izberite posebno funkcijo 
za vašo pripravo. Optimalne količine vode in temperature za 
vsako kategorijo živil so navedene v ustrezni preglednici za 
pripravo jedi. Pred dodajanjem živil pečice ne segrejte.

1. IZBIRA FUNKCIJE
Za izbiro funkcije zavrtite izbirni gumb v položaj želene 
funkcije: zaslon zasveti in oglasi se zvočni signal.

2. VKLOP FUNKCIJE
ROČNO
Za zagon izbrane funkcije zavrtite gumb za nastavitev 
temperature, da nastavite želeno temperaturo.

Opomba: med pripravo hrane lahko funkcijo spremenite tako, da 
zavrtite izbirni gumb ali da spremenite temperaturo z gumbom za 
nastavitev temperature. Funkcija se ne bo zagnala, če je gumb za 
nastavitev temperature v položaju . Nastavite lahko čas priprave, 
čas konca priprave (samo, če nastavite čas priprave) in časovnik.

VZHAJANJE
Za zagon funkcije „Vzhajanje“ zavrtite gumb za nastavitev 
temperature v položaj ustreznega simbola; če je pečica 
nastavljena na drugo temperaturo, se funkcija ne bo zagnala.
Opomba: Nastavite lahko čas priprave, čas konca priprave (samo, če 
nastavite čas priprave) in časovnik.

Samo ko je pečica hladna, 
napolnite nišo s količino pitne 
vode, ki je navedena v ustrezni 
preglednici za pripravo jedi. 
Živila položite v pečico.
Nastavite in vklopite funkcijo 

: Na koncu pazljivo 
odprite vrata in počakajte, da 
para počasi uide.
Opomba: Med kuhanjem s paro 
ne odpirajte vrat in nikoli ne 
dolivajte vode.

3. PREDGRETJE IN PREOSTALA TOPLOTA
Ko se funkcija zažene, zvočni signal in utripajoč simbol  na 
zaslonu naznanita vklop predgretja.
Po zaključenem predgretju zvočni signal in svetleča ikona 
na zaslonu naznanita, da se je pečica ogrela na nastavljeno 
temperaturo: v tem trenutku položite hrano v aparat in 
nadaljujte s pripravo. 
Opomba: če živila v pečico položite pred koncem predgretja, lahko 
to negativno vpliva na končni rezultat priprave hrane.
Po zaključku priprave in pri izklopljeni funkciji lahko simbol 

 ostane viden na zaslonu tudi po izklopu ventilatorja za 
ohlajanje, kar pomeni, da je v notranjosti preostala toplota.

Opomba: Po prvi uporabi aparata priporočamo, da prezračite 
prostor namestitve.



Opomba: Čas, po katerem se simbol izklopi, je različen, saj je 
odvisen od vrste dejavnikov, kot so temperatura okolice in 
uporabljena funkcija. V vsakem primeru velja, da je izdelek izključen, 
ko je kazalec na izbirnem gumbu v položaju „0“.

4. NASTAVITEV PRIPRAVE HRANE
Pred nastavitvijo priprave hrane morate izbrati funkcijo.

TRAJANJE
Pritiskajte , dokler na zaslonu ne začneta utripati simbol 

 in prikaz „00:00“.

Uporabite  ali , da nastavite želen čas priprave, in nato 
pritisnite , da izbiro potrdite.
Funkcijo vklopite tako, da gumb za nastavitev temperature 
zavrtite v položaj želene temperature: zasliši se zvočni signal 
in na zaslonu se prikaže sporočilo, da je priprava hrane 
končana.
Opomba: da prekinete nastavljeni čas kuhanja, pritiskajte , dokler 
ikona  ne začne utripati na zaslonu. Nato z gumbom  
ponastavite čas kuhanja na „00:00“. Čas priprave vključuje 
predgretje.

NASTAVITEV ČASA KONCA PRIPRAVE HRANE/ 
ZAMIKA VKLOPA
Ko ste nastavili čas priprave, lahko začetek funkcije zamaknete 
tako, da nastavite čas konca priprave: držite , dokler na 
zaslonu ne začneta utripati simbol  in trenutni čas. 

Za nastavitev časa konca priprave pritisnite  ali  in za 

potrditev .
Funkcijo vklopite tako, da gumb za nastavitev temperature 
zavrtite v položaj želene temperature: funkcija ostane v načinu 
premora, dokler se samodejno ne zažene po preteku časa, ki je 
bil izračunan tako, da bo jed gotova ob nastavljenem času.
Opomba: za preklic nastavitve, pečico izklopite tako, da izbirni 
gumb zavrtite v položaj „ “.

KONEC PRIPRAVE HRANE
zasliši se zvočni signal in na zaslonu se prikaže sporočilo, da je 
funkcija končana.
Zavrtite izbirni gumb, da izberete drugo funkcijo oz. ga 
zavrtite v položaj , da pečico izklopite.
Opomba: če je časovnik vklopljen, se na zaslonu izmenično 
prikazujeta beseda „END“ in preostali čas.
5. NASTAVITEV ČASOVNIKA
Ta možnost ne prekine ali nastavi programa priprave hrane, 
ampak omogoči uporabo zaslona kot časovnika, in sicer bodisi 
med trajanjem funkcije bodisi ob izklopljeni pečici.
Pritiskajte , dokler na zaslonu ne začneta utripati simbol 

 in prikaz „00:00“.

Za nastavitev želenega časa pritisnite  ali  in za potrditev 
. Ko se nastavljen čas izteče, se zasliši zvočni signal.

Opombe: za preklic časovnika pritiskajte , dokler simbol  ne 
začne utripati. Nato z gumbom  ponastavite čas na „00:00“.

PREGLEDNICA PRIPRAVE JEDI

RECEPT FUNKCIJA PREDGRETJE TEMPERATURA (°C) TRAJANJE (MIN) VIŠINA IN PRIBOR

Kvašeno pecivo

Da 170 30 - 50 2 

Da 160 30 - 50 2 
        

Da 160 40–60 4 
        

1 

Piškoti/kolači

Da 160 25–35 3 

Da 160 25–35 3 
               

Da 150 35–45 4 
               

2 

Pica/fokača
Da 190 - 250 15 - 50 1 / 2 

               

Da 190 - 250 20–50 4 2 

Lazanja/pečene testenine/ 
kaneloni/narastki Da 190 - 200 45–65 2 

Jagnjetina/teletina/govedina/svinjina 
1 kg Da 190 - 200 80–110 3 

Piščanec/kunec/raca 1 kg Da 200–230 50–100 2 

Popečen kruh 5' 250 2–6 5 

PRIBOR Rešetka
Posoda za peko ali 
model za pecivo na 

rešetki

Originalni pekač/prestrezni 
pekač ali  

posoda za peko na rešetki

Prestrezni 
pekač/
Pekač



Pravila uporabe, standardna dokumentacija in dodatne informacije o izdelkih so na voljo na:
• Obiščite našo spletno stran docs . whirlpool . eu
• z uporabo kode QR
• Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). 

Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na identifikacijski ploščici 
izdelka. XXXXXXXXXXXXXX Model: xxxXXXXxx 

 Prenesite Navodila za uporabo in vzdrževanje s spletne strani docs.whirlpool.eu za dodatne informacije o izdelku

RECEPT FUNKCIJA VODA (ML) PREDGRETJE TEMPERATURA (°C) TRAJANJE (MIN) VIŠINA IN 
PRIBOR

Ribji fileti/kotleti 0,5–2 cm  250 - 190 - 210 15–25 3 

Cela riba 300–600 g  250 - 190 - 210 15–30 3 

Cela riba 600 g–1,2 kg  250 - 180–200 25–45 3 

Goveja pečenka, malo pečena 1 
kg  250 - 190 - 210 40–55 3 

Jagnjetina 500 g–1,5 kg  250 - 170–190 60 - 75 2 

Piščanec/pegatka/raca 
Celi 1–1,5 kg  250 - 200–220 55 - 75 2 

Piščanec/pegatka/raca 
Kosi 500 g–1,5 kg  250 - 200–220 40–60 3 

Piščanec/puran/raca 
Celi 3 kg  250 - 160–180 100–140 2 

Jagnjetina/govedina/svinjina 1 kg  250 - 170–190 60 - 100 3 

Majhen kruh (80–100 g)  200 - 200–220 30–45 3 

Hlebec za sendvič v modelu za 
peko 300–500 g  250 - 170–190 45–60 3 

Štruca kruha 500 g–2 kg  250 - 160–170 50–100 2 

Francoske štruce 200–300 g  250 - 200–220 30–45 3 

Navedeni čas vključuje fazo predgretja: priporočamo, da živila 
vstavite v pečico in čas priprave nastavite ob zagonu funkcije.

Za odstranjevanje kamna z dna vdolbine po pripravi hrane s 
funkcijo  v nišo preprosto nalijte 250 ml belega kisa 
(Uporabite lahko tudi poseben izdelek za odstranjevanja 
vodnega kamna. Za razpoložljivost se obrnite na servisno 
službo). Na sobni temperaturi pustite delovati 30 minut in 
nato nišo očistite s toplo pitno vodo in mehko krpo. Čiščenje 
priporočamo najmanj vsakih 5 do 10 ciklov priprave 
jedi v pečici.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Motnja Možen vzrok Rešitev

Pečica ne deluje. Izpad električne energije.
Prekinitev napajanja.

Preverite, ali je v vtičnici električni tok in ali je pečica 
priklopljena na električno napajanje.
Z izklopom in ponovnim vklopom pečice preverite, ali je 
napaka še vedno prisotna. 

Na zaslonu je prikazana črka „F“, 
ki ji sledi številka ali črka. Napaka pečice. Obrnite se na najbližjo servisno službo in navedite številko, 

ki sledi črki „F“.

Na zaslonu je prikazano 
sporočilo „Vroče“ in izbrana 
funkcija se ne vklopi.

Temperatura je previsoka. Preden vklopite funkcijo, pustite, da se pečica ohladi. 
Izberite drugo funkcijo.
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