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POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

V PEČICI ALI NJENI BLIŽINI NE SEGREVAJ-
TE ALI UPORABLJAJTE VNETLJIVIH MATE-
RIALOV . Dim lahko zaneti požar ali 
povzroči eksplozijo.

MIKROVALOVNE PEČICE NE UPORABLJAJ-
TE  za sušenje tekstila, papirja, za-
čimb, zelišč, lesa, cvetja, sadja ali 
drugih gorljivih snovi. 
To lahko povzroči požar.

ČE SE SNOV V NOTRANJOSTI/ZUNANJOSTI 
PEČICE VŽGE ALI OPAZITE DIM,  ne odpi-
rajte vrat pečice in pečico izklju-
čite. Izklopite napajanje, tako da 
odklopite električni kabel, izklo-
pite varovalko ali odklopno stika-
lo v električni omarici.

HRANE NE PUSTITE V APARATU PREDOL-
GO.  To lahko povzroči požar.

PEČICE NE PUŠČAJTE BREZ NADZORA,  še 
posebej če pri pripravi v aparatu 
uporabljate papirnate, plastične 
ali druge gorljive snovi. 
Papir lahko zogleni ali se vžge, 
medtem ko se nekatere vrste 
plastike lahko stalijo, če jih upo-
rabljate pri segrevanju hrane.

V APARATU NE UPORABLJAJTE  jedkih 
kemikalij ali hlapljivih snovi. 
Ta vrsta pečice je namenjena 
samo segrevanju ali pripravi hra-
ne. 
Ni namenjena za industrijsko ali 
laboratorijsko uporabo.

JAJCA
MIKROVALOVNE PEČICE NE 
UPORABLJAJTE  za kuha-
nje ali pogrevanje ce-
lih jajc, z lupino ali brez 
nje, saj lahko eksplodirajo celo 
po zaključenem postopku pripra-
ve v pečici.

APARAT LAHKO UPORABLJAJO  otro-
ci, starejši od 8 let, ali osebe z 
zmanjšanimi fizičnimi ali senzo-
ričnimi spodobnostmi, pomanj-
kljivimi izkušnjami in znanjem, in 
sicer zgolj ob ustreznem nadzo-
ru odrasle osebe oz. če so prejeli 
ustrezna navodila tako, da lahko 
varno uporabljajo aparat in razu-
mejo nevarnosti pri uporabi.  

ZAGOTOVITE, DA SE OTROCI NE BODO IG-
RALI  z aparatom. 

OTROCI NE SMEJO UPORABLJATI IN 
ČISTITI APARATA ALI NA NJEM OPRAVLJATI 
VZDRŽEVALNIH DEL,  razen če so sta-
ri najmanj 8 let oz. so pod nadzo-
rom.

NATANČNO JIH PREBERITE IN JIH SHRANITE ZA POTREBE V PRIHODNJE
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POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

APARAT IN DOSTOPNI DELI APARATA 
SE LAHKO MED UPORABO  močno 
segrejejo. 

BODITE PREVIDNI, DA SE  ne 
dotaknete grelnikov. 

OTROCI, MLAJŠI OD 8 LET,  se ne 
smejo zadrževati v bližini 
aparata, razen če so stalno pod 
nadzorom.

MIKROVALOVNE PEČICE NI 
DOVOLJENO  uporabljati 
za segrevanje v 
nepredušno zaprti 
posodi. V takšni 
posodi naraste tlak in posoda 
lahko od odpiranju eksplodira ali 
povzroči poškodbo.

O P O Z O R I L O !
ČE JE TREBA ZAMENJATI ELEKTRIČNI 
KABEL,  obvezno uporabite 
originalen električni kabel, ki ga 
lahko naročite pri naši servisni 
službi. Električni kabel 
sme zamenjati samo 
usposobljen serviser.

SERVISNA DELA LAHKO IZVAJA 
SAMO USPOSOBLJEN SERVISER.  
Nevarno je, če oseba, ki 
ni serviser, servisira in 
popravlja aparat, vključno 
z odstranitvijo pokrovov, 
ki zagotavljajo zaščito 
pred mikrovalovi.

NE ODSTRANJUJTE NOBENEGA POKROVA.
TESNILO NA VRATIH IN PODROČJA 
TESNILA  redno preverjajte glede 
morebitnih poškodb. Če so ta 
mesta poškodovana, aparata 
ne uporabljajte, dokler ga ne 
popravi usposobljen serviser.
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POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI

SPLOŠNO

APARAT JE NAMENJEN IZKLJUČNO UPORABI 
V GOSPODINJSTVU!  
APARAT JE NAMENJEN  za vgradnjo. Ne 
uporabljajte ga kot prostostoječ 
aparat.
APARAT JE PREDVIDEN  za segrevanje 
živil in pijače. Sušenje živil ali ob-
lačil in segrevanje grelnih blazi-
nic, copat, gobic, vlažnih krp in 
podobnega lahko povzroči ne-
varnost telesnih poškodb, vžiga 
ali požara.

APARATA NE SMETE UPORABLJATI  z mikro-
valovi, če v njem ni hrane. Takšna vr-
sta uporabe lahko poškoduje aparat.
ČE SE UČITE UPORABLJATI PEČICO , po-
stavite vanjo kozarec vode. 
Voda bo sprejela energijo mikro-
valov in pečica se ne bo pokva-
rila.

NOTRANJOSTI APARATA  ne upo-
rabljajte za shranjevanje.

ODSTRANITE ŽIČNE SPONKE  s pa-
pirnatih ali plastičnih vrečk, 
preden vrečko postavite v 
pečico.
CVRTJE
MIKROVALOVNE PEČICE  
ne uporabljajte za 
cvrtje, ker ne more-
te nadzorovati temperature olja.

KO SE DOTIKATE SKODELIC, DELOV PEČI-
CE ALI PONEV PO PRIPRAVI, UPORABLJATE 
KUHINJSKE ROKAVICE  ali podstavke, 
da preprečite opekline.

LOŠŠNO TEKOČINE
NPR. NAPITKI ALI VODA.   
Do pregrevanja teko-
čin nad temperatu-
ro vrelišča lahko pri-
de tudi brez vidnega vrenja. Pos-
ledica je lahko nenadno prekipe-
nje vroče tekočine.
Da bi to možnost preprečili, upo-
števajte naslednje:
1.  Ne uporabljajte kuhinjskih 

posod z ozkim vratom.
2.  Pomešajte tekočino, preden 

postavite posodo v pečico, in 
pustite čajno žličko v posodi.

3.  Po segrevanju pustite posodo 
kratek čas stati, nato ponov-
no premešajte in jo previdno 
vzemite iz pečice.

PREVIDNO
ZA PODROBNOSTI VEDNO GLEJTE  ku-
harsko knjigo za pripravo hra-
ne v mikrovalovni pečici. Pose-
bej previdni bodite pri pripravi 
ali pogrevanju hrane, ki vsebuje 
alkohol.

PO SEGREVANJU HRANE ZA DOJENČKE   ali 
tekočin v otroški steklenič-
ki ali lončku vsebino 
vedno premešajte in 
preverite temperaturo, preden vse-
bino ponudite otroku. To zagota-
vlja enakomerno razporeditev to-
plote in preprečuje možnost oparin 
ali opeklin.
Pred začetkom segrevan-
ja preverite, če ste odstranili 
pokrovček in/ali cucelj!
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NAMESTITEV

NAMESTITEV APARATA

PRI NAMESTITVI APARATA UPOŠTEVAJTE 
POSEBNA PRILOŽENA  navodila za namestitev.

PRED PRIKLJUČITVIJO APARATA

PREPRIČAJTE SE, DA NAPETOST   na serij-
ski ploščici aparata ustreza nape-
tosti vašega omrežja.

NE ODSTRANJUJTE 
ZAŠČITNIH VLOŽKOV  ob 
notranjih stenah 
mikrovalovne pe-
čice. Preprečujejo 
namreč, da bi del-
ci maščob in hrane 
vstopali v kanale za dovod zraka 
mikrovalovni pečici.

PRED NAMESTITVIJO SE PREPRIČAJTE , da 
je notranjost pečice prazna. 

PREPRIČAJTE SE, DA APARAT NI POŠKO-
DOVAN.  Preverite, da se vrata pe-
čice dobro zaprejo ob okvir in 
da notranje tesnilo na vratih ni 
poškodovano. Izpraznite peči-
co in notranjost očistite z mehko, 
vlažno krpo.
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APARAT  je treba obvezno ozemlji-
ti.  Proizvajalec pečice ne odgo-
varja za poškodbe oseb, živali ali 
materialno škodo zaradi neupo-
števanja te zahteve.

PEČICA LAHKO DELUJE SAMO TAKRAT,  ko 
so vrata pečice dobro zaprta.

APARATA NE UPORABLJAJTE , če ima 
poškodovan električni kabel, če 
ne deluje pravilno oziroma če je 
bil poškodovan ali je padel. Ele-
ktrični kabel ne sme priti v stik 
z vodo. Kabel ne sme biti blizu 
vročih površin. Posledica so lah-
ko električni udar, požar ali dru-
ge nevarnosti.

ČE JE NAPAJALNI KABEL PREKRATEK,  
naj strokovnjak električar ali 
serviser namesti vtičnico v 
bližini aparata.

NAPAJALNI KABEL  mora biti dovolj 
dolg, da bo končno nameščen 
aparat mogoče priključiti v omre-
žno vtičnico.

DA BI BILA NAMESTITEV  skladna s 
trenutnimi varnostnimi predpi-
si, mora biti uporabljeno vsepol-
no odklopno stikalo z minimal-
nim razmikom med kontaktoma 
3 mm.

PO PRIKLJUČITVI

Proizvajalci niso odgovorni 
za težave, ki nastanejo zaradi 
neupoštevanja teh navodil.
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ZAŠČITA PRED VKLOPOM / ZAKLEP TIPK

PRIBOR

SPLOŠNO

NA TRŽIŠČU JE  na voljo široka ponudba pribora. 
Pred nakupom pribora se prepričajte, da je ta 
primeren za uporabo v mikrovalovni pečici.

POSKRBITE, DA JE PRIBOR, KI GA UPORABLJATE  v mi-
krovalovni pečici, primeren 
za takšno uporabo in da 
omogoča prosto prehaja-
nje energije mikrovalov.

KO POSTAVITE HRANO IN PRIBOR  v mikrovalovno pe-
čico, se prepričajte, da se ne dotika notranjo-
sti pečice. 
To je zelo pomembno pri kovinskem pribo-
ru in priboru, ki vsebuje kovinske dele.

ČE PRIDE PRIBOR, KI VSEBUJE KOVINO , v stik z notranji-
mi stenami pečice, medtem ko pečica deluje, 
lahko pride do iskrenja in okvare pečice.

PREDEN VKLJUČITE PEČICO, ZAGOTOVITE,  da se lahko 
vrtljiv krožnik nemoteno vrti.

PODSTAVEK VRTLJIVEGA KROŽNIKA

POD VRTLJIVIM STEKLENIM KROŽNI-
KOM UPORABITE PODSTAVEK . Niko-
li ne postavljajte druge posode na 
podstavek vrtljivega krožnika.

 � Namestite podstavek vrtljivega krožnika v 
pečico.

STEKLEN VRTLJIV KROŽNIK

STEKLEN VRTLJIV KROŽNIK  uporabljajte pri vseh na-
činih priprave. Steklena vrtlji-
va plošča prestreza sok in drob-
ce hrane, ki nastajajo med pri-
pravo in bi sicer umazali notra-
njost pečice.

 � Namestite steklen vrtljiv krožnik na 
podstavek.

TA SAMODEJNA VARNOSTNA FUNKCIJA SE VKLOPI ENO MI-
NUTO PO TEM , ko se pečica preklopi v na-
čin „stand by“. (Pečica je "v pripravlje-
nosti", ko je prikazan čas v 24-urnem 
načinu oziroma ko je zaslon prazen, če 
ura ni nastavljena.)

VRATA JE TREBA ODPRETI IN ZAPRETI , npr. če v peči-
co postavite živilo, šele potem se zaščita pred 
vklopom sprosti. V nasprotnem primeru se bo 
na zaslonu izpisalo „DOOR“.
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OHLAJANJE

ZA PREKINITEV PRIPRAVE:
PRIPRAVO LAHKO ZAČASNO PREKI-
NETE,  če želite preveriti, obrni-
ti ali pomešati hrano, tako da 
odprete vrata. Nastavitev bo 
ohranjena za 10 minut.

ČE ŽELITE NADALJEVATI S PRIPRAVO:
ZAPRITE VRATA  in ENKRAT pritisnite 
tipko Start. Priprava se nadaljuje na 
točki, kjer je bila prekinjena. 
ČE TIPKO START  pritisnete DVAKRAT, čas priprave 
podaljšate za 30 sekund.

ČE NE ŽELITE NADALJEVATI S PRIPRAVO:
ODSTRANITE HRANO,  zaprite vrata in 
pritisnite tipko STOP.

PO KONČANI PRIPRAVI BOSTE NASLED-
NJIH 10 MINUT ENKRAT ALI DVAKRAT NA 
MINUTO SLIŠALI ZVOČNI SIGNAL . Priti-
snite tipko STOP ali odprite vrata, 
da prekinete zvočni signal.
OPOMBA:  Nastavitev pečice se ohrani za zgolj 60 
sekund, če vrata odprete in nato zaprete, po-
tem ko je bila priprava zaključena.

PREKINITEV ALI ZAUSTAVITEV

KO JE FUNKCIJA KONČANA,  lahko pečica izvede po-
stopek hlajenja. To je normalno. 
Po tem postopku se pečica samodejno ugasne.

POSTOPEK HLAJENJA  lahko prekinete tako, da 
odprete vrata, ob tem pa tudi ne škodite pe-
čici.

VRATA ODPRETE S PRITISKOM NA TIPKO.

ODPIRANJE VRAT
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URA

KUHINJSKI ČASOVNIK

OPOMBA: 
MED NASTAVLJANJEM URE NAJ BODO VRATA APARATA ODPRTA.  S tem si zagoto-
vite 10 minut za nastavitev ure. V nasprotnem primeru imate za po-
samezen korak na voljo zgolj 60 sekund.

q

w

q etwr

e

TO FUNKCIJO UPORABLJAJTE,  ko potre-
bujete kuhinjski časovnik za mer-
jenje natančnega časa za različne 
namene, kot so kuhanje jajc, te-
stenin ali za vzhajanje testa pred 
peko.

q S TIPKAMA +/-  nastavite želeni čas.

w PRITISKAJTE TIPKO ZA NASTAVITEV MOČI,  da nastavite moč.

e PRITISNITE TIPKO START.

PO ZAKLJUČENEM ODŠTEVANJU ČASOVNIKA  se oglasi zvočni signal.

PO IZPADU ELEKTRIČNE ENERGIJE ALI OB 
PRVEM VKLOPU  aparata je zaslon 
prazen. Če ura ni nastavljena, za-
slon ostane prazen, dokler ne 
nastavite časa priprave.

q PRITISNITE IN DRŽITE TIPKO STOP  (3 sekunde), dokler leva številka (za 
uro) ne začne utripati.

w S TIPKAMA +/-  nastavite uro.

e PRITISNITE TIPKO START.  (Desni številki (minute) začneta utripati).

r S TIPKAMA +/-  nastavite minute.

t PONOVNO PRITISNITE TIPKO START. 
URA JE NASTAVLJENA  in deluje.
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PRIPRAVA IN POGREVANJE Z MIKROVALOVI

SAMO MIKROVALOVI

MOČ PRIPOROČENA UPORABA:

750 W
POGREVANJE NAPITKOV,  vode, čistih juh, kave, čaja ali druge hrane z visoko vsebnostjo vode. 
Če hrana vsebuje jajca ali smetano, izberite nižjo moč. 
Priprava  rib, mesa, zelenjave ipd.

500 W PREVIDNEJŠA PRIPRAVA , npr. omak z visoko vsebnostjo beljakovin, sirovih in jajčnih jedi ter 
za dokončanje jedi v pekačih.

350 W POČASNO VRENJE ENOLONČNIC,  topljenje masla.

160 W ODMRZOVANJE.  Mehčanje masla, sirov in sladoleda.

0 W NASTAVITEV  časa mirovanja (samo pri uporabi časovnika).

q

w

e

TO FUNKCIJO  uporabljajte za običaj-
no pripravo in pogrevanje zele-
njave, rib, krompirja in mesa.

q NASTAVITE ČAS S TIPKAMA +/- .

w PRITISKAJTE TIPKO ZA NASTAVITEV MOČI , dokler ne nastavite moči.

e PRITISNITE TIPKO START.

KO SE POSTOPEK PRIPRAVE ZAČNE:  
je mogoče čas s pritiskom na tipko Start preprosto podaljšati v ko-
rakih po 30 sekund. Z vsakim pritiskom podaljšate čas za 30 se-
kund. Čas priprave lahko podaljšate ali skrajšate tudi s tipkama +/-. 
STOPNJO MOČI LAHKO SPREMINJATE TUDI S PRITISKANJEM TIPKE ZA MOČ . Ob 
prvem pritisku se prikaže trenutna stopnja moči. S ponovnim priti-
skom na gumb boste spremenili stopnjo moči.

STOPNJA MOČI



53

SL

ROČNO ODMRZOVANJE

JET START

PRI ROČNEM ODMRZOVANJU UPOŠTEVAJTE POSTOPEK  za 
„Priprava in pogrevanje z mikrovalovi“ in izberi-
te moč 160 W.

HRANO REDNO NADZIRAJTE.  Z izkušnjami boste pri-
dobili občutek za izbiro najprimernejšega časa 
trajanja.

q

TO FUNKCIJO UPORABLJAJTE  za hitro 
pogrevanje hrane, ki vsebuje ve-
liko vode, kot so bistre juhe, kava 
ali čaj.

q PRITISNITE TIPKO START. 

TA FUNKCIJA SAMODEJNO VKLJUČI PEČICO  s polno močjo mikrovalov in nas-
tavi čas priprave na 30 sekund. Z vsakim dodatnim pritiskom podalj-
šate čas za 30 sekund. Po vklopu funkcije lahko čas priprave podalj-
šate ali skrajšate tudi s tipkama +/-.

NA POLOVICI ODMRZOVANJA VEČJE KOSE  hrane obr-
nite.

PREVRETA HRANA, ENOLONČNICE IN MESNE OMA-
KE  se bodo hitreje odmrznile, če jih ob-
časno premešate.

PRI ODMRZOVANJU  je bolje, da hrane ne od-
mrznete povsem in s tem omogočite, da 

se postopek dokonča v času mirovanja.

MIROVANJE ŽIVILA PO ODMRZOVANJU VEDNO IZBOLJŠA  
rezultat, ker se temperatura ena-
komerno razporedi po celot-
nem živilu.

ZMRZNJENO HRANO V PLASTIČNIH VREČKAH , plastičnih 
folijah ali v kartonskih zavitkih lahko vstavite 
neposredno v pečico, vendar embalaža 
ne sme vsebovati kovinskih delov (npr. 
kovinskih sponk).

OBLIKA EMBALAŽE  vpliva na čas odmrzo-
vanja. Hrana v plitki posodi se odmrzne 
hitreje kot v globoki.

KO SE KOSI HRANE  začnejo odmrzovati, jih ločite. 
Posamezne rezine se bodo hitreje odmrznile.

ČE SE DOLOČENI DELI ŽIVIL  (npr. konice piščančjih be-
der in peruti) začnejo segrevati, jih 
zaščitite z majhnimi kosi alumini-
jaste folije.
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JET DEFROST

ŽIVILO NAPOTKI

MESO  (100 g – 2,0 kg)
Mleto meso, kotleti, zrezki, pečenke.
OBRNITE HRANO , ko vas pečica na to opozori.

PERUTNINA   (100 g – 2,0 kg)
Piščanec, cel, v kosih ali filejih.
OBRNITE HRANO , ko vas pečica na to opozori.

RIBE   (100 g – 2,0 kg)
Cele, zrezki ali fileji.
OBRNITE HRANO , ko vas pečica na to opozori.

ZA ŽIVILA, KI NISO NAVEDENA V TEJ PREGLEDNICI   in imajo večjo ali manjšo težo od priporočene, upoštevaj-
te postopek „Priprava in pogrevanje z mikrovalovi“ in za odmrzovanje izberite moč 160 W.

q ew

TO FUNKCIJO  uporabljajte samo, 
če neto teža znaša med 100 g in 
2 kg.
HRANO  vedno postavite na steklen 
vrtljiv krožnik.q PRITISNITE TIPKO JET DEFROST.

w S TIPKAMA + / -  nastavite težo živila.

e PRITISNITE TIPKO START. 

NA POLOVICI ODMRZOVANJA  se pečica zaustavi in prikaže se sporočilo TURN 
FOOD.

 � Odprite vrata.
 � Obrnite hrano.
 � Zaprite vrata in pečico ponovno vklopite s pritiskom na tipko Start.

OPOMBA:  če hrane ne obrnete, se pečica samodejno vklopi po 2 minutah. V 
tem primeru bo čas odmrzovanja daljši.

TEŽA:

ZA TO FUNKCIJO JE TREBA VNESTI  neto 
težo živila. Pečica bo nato samo-
dejno izračunala potreben čas za 
dokončanje postopka.
ČE JE TEŽA MANJŠA ALI VEČJA OD PRIPOROČENE:  Pri 
ročnem odmrzovanju upoštevajte navodila v 
„Priprava in pogrevanje z mikrovalovi“ in izbe-
rite moč 160 W.

ZAMRZNJENA HRANA: 

ČE IMA ŽIVILO VIŠJO TEMPERATURO , kot je 
značilna za globoko zamrznjena živila 
(-18°C),  izberite manjšo težo živila.
ČE IMA ŽIVILO NIŽJO TEMPERATURO , kot je 
značilna za globoko zamrznjena živila 
(-18°C),  izberite večjo težo živila.
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ČIŠČENJE JE NAVADNO EDINO POTREBNO 
VZDRŽEVANJE . 
ČE PEČICE  ne čistite redno, lahko to 
povzroči slabše stanje površine 
aparata, kar lahko slabo vpliva na 
življenjsko dobo aparata in lahko 
povzroči nevarnosti.

NE UPORABLJAJTE KOVINSKE GOBICE, ABRAZIVNIH 
ČISTIL,  gobic iz jeklene volne, grobih pral-
nih krp in podobnih mate-
rialov, ki bi lahko poškodo-
vali nadzorno ploščo ali 
zunanjost in notranjost 
pečice. Uporabljajte gobico 
z blagim sredstvom za pomivanje ali pa-
pirnato brisačo s čistilom za čiščenje stekla. 
Čistilo za čiščenje stekla popršite na papir-
nato brisačo.
ČISTILA NE PRŠITE  neposredno na pečico.

V REDNIH ČASOVNIH INTERVALIH , še pose-
bej, če pride do razlivanja, odstra-
nite vrtljiv krožnik in podstavek 
ter očistite dno aparata.

PEČICA JE ZASNOVANA TAKO , da deluje z namešče-
nim vrtljivim krožnikom.

MIKROVALOVNE PEČICE NE  uporabljajte, če ste 
zaradi čiščenja odstranili vrtljiv krožnik.

ZA ČIŠČENJE NOTRANJIH POVRŠIN PEČICE, ZUNANJOSTI IN 
NOTRANJOSTI VRAT TER ODPRTINE VRAT UPORABITE BLAGO 
SREDSTVO ZA POMIVANJE , vodo in mehko krpo.

REDNO ČISTITE MAŠČOBO  in delce hrane, ki se 
nabira okoli vrat.

ZA ČIŠČENJE TRDOVRATNIH MADEŽEV  v pečici pusti-
te vreti skodelico vode 2 do 3 minute. Para bo 
zmehčala madeže.

MIKROVALOVNE PEČICE NE ČISTITE 
S PARNIM ČISTILNIKOM .

NEPRIJETNE VONJAVE V NOTRANJOSTI PEČICE LAHKO OD-
STRANITE, TAKO DA NA VRTLJIV KROŽNIK POSTAVITE SKO-
DELICO VODE Z LIMONINIM SOKOM  in jo za nekaj mi-
nut zavrete.

PRIMERNO ZA UPORABO V POMIVALNEM 
STROJU:

PODSTAVEK VRTLJIVEGA KROŽNIKA.

STEKLEN VRTLJIV KROŽNIK.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
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ČE PEČICA NE DELUJE , preverite naslednje, preden 
pokličete servisno službo:

 � Vrtljiv krožnik in podstavek  sta nameščena.
 � Vtič  je pravilno priključen v zidno vtičnico.
 � Vrata  so pravilno zaprta.
 � Preverite varovalke  in se prepričajte, da je 

zagotovljeno električno napajanje.
 � Preverite,  da je pečica zadostno prezrače-

vana.
 � Počakajte 10 minut in nato ponovno po-

skusite vklopiti pečico.
 � Preden ponovno poskusite, odprite in po-

novno zaprite  vrata pečice.
S TEM SE IZOGNETE   nepotrebnim plačljivim priho-
dom serviserja. 
Kadar kličete servisno službo, navedite serijsko 
in tipsko številko pečice (vidni na servisni na-
lepki). Za druge nasvete glejte garancijsko knji-
žico.

ČE JE TREBA ZAMENJATI ELEKTRIČNI KABEL,  obve-
zno uporabite originalen ele-
ktrični kabel, ki ga lahko na-
ročite pri naši servisni služ-
bi. Električni kabel sme za-
menjati samo usposobljen 
serviser.

SERVISNA DELA LAHKO IZVAJA SAMO 
USPOSOBLJEN SERVISER.  Nevarno 
je, če oseba, ki ni serviser, servi-
sira in popravlja aparat, vključ-
no z odstranitvijo pokrovov, ki 
zagotavljajo zaščito pred mi-
krovalovi.
NE ODSTRANJUJTE NOBENEGA POKROVA.

VODNIK ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV

EMBALAŽO  je mogoče v celoti reci-
klirati, kar potrjuje simbol recikli-
ranja. Upoštevajte krajevne 
uredbe o ravnanju z odpadki. 
Potencialno nevarno embala-
žo (plastične vrečke, polistiren 
itd.) hranite izven dosega otrok.
APARAT  je označen v skladu z evropsko direk-
tivo 2002/96/ES o odpadni električni in elek-
tronski opremi (OEEO). S pravilnim načinom 
odstranjevanja izdelka boste pomagali prepre-
čiti morebitne negativne vplive na okolje in 
zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavili ob nepravil-
nem odstranjevanju izdelka.

SIMBOL  na izdelku ali v pri-
loženi dokumentaciji opo-
zarja, da z izdelkom ni dovo-
ljeno ravnati kot z običajnimi 
gospodinjskimi odpadki. Apa-
rat morate oddati na zbirnem 
mestu za recikliranje električne 
in elektronske opreme. 
APARAT ODSTRANITE  skladno s 
krajevnimi okoljskimi predpi-
si, ki urejajo odlaganje od-
padkov.
ZA PODROBNEJŠE INFORMACI-
JE  o ravnanju s tem izdelkom, njegovi ponovni 
uporabi in recikliranju se obrnite na krajevno 
pristojno službo, podjetje, ki skrbi za odstra-
njevanje gospodinjskih odpadkov, ali trgovino, 
kjer ste izdelek kupili.
PREDEN APARAT ZAVRŽETE , mu odrežite električni 
kabel, tako da aparata ni možno priključiti na 
električno omrežje.

NASVETI ZA VARSTVO OKOLJA
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PREIZKUS KOLIČINA PRIBLIŽEN ČAS STOPNJA MOČI POSODA

12.3.1 750 G 10 MIN 750 W  PYREX 3.220

12.3.2 475 G 5 ½ MIN 750 W  PYREX 3.827

12.3.3 900 G 15 MIN 750 W  PYREX 3.838

13.3 500 G 2 MIN 40 S JET DEFROST

NAPAJALNA NAPETOST 230 V/50 HZ

NAZIVNA MOČ 1300 W

VAROVALKA 10 A

IZHODNA MOČ MIKROVALOV 750 W

V X Š X G

ZUNANJE DIMENZIJE (V X Š X G) 382 X 595 X 320

NOTRANJE DIMENZIJE (V X Š X G) 187 X 370 X 290

TEHNIČNI PODATKI

PODATKI ZA PREIZKUS SEGREVANJA

SKLADNO Z IEC 60705.
MEDNARODNA ELEKTROTEHNIŠKA KOMISIJA  je pripravila standard za primerjalno preizkušanje zmogljivosti 
segrevanja različnih mikrovalovnih pečic. Za to pečico predlagamo naslednje:
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