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Prosimo, da pred uporabo skrbno preberete uporabniški priročnik, četudi že imate izkušnje z uporabo 
podobne opreme. Napravo uporabljajte le skladno z navodili v tem priročniku. Priročnik shranite za more-
bitno uporabo v prihodnje. 

Kartonasto škatlo, embalažni material, zaščitno folijo, dokazilo o nakupu in garancijski list shranite vsaj do 
poteka garancije. V kolikor morate napravo poslati, uporabite originalno embalažo.  
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POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE ZA KASNEJŠO 
UPORABO.

• Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno otroci) z zmanjšanimi 
fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali neizkušene osebe, razen v primeru, 
da so ustrezno usposobljene ali poučene o varni uporabi naprave 
oziroma, da jih primerno nadzorujejo usposobljene osebe, ki so odgovorne 
za njihovo varnost. Otroci naj ne čistijo aparata in naj ne opravljajo vzdrževalnih 
opravil na njem brez ustreznega nadzora.Otroci morajo biti pod nadzorom, da 
se ne igrajo z napravo. 

• Mikrovalovno pečico v električno omrežje priklopite le, če se električna 
napetost električne vtičnice ujema s podatki na tipski tablici naprave.

• Priključite aparat le na primerno ozemljeno vtičnico.

• Aparat je namenjen uporabi v gospodinjstvu in podobnih okoljih, kot so:

- priročne kuhinje za osebje v trgovinah in drugih delovnih okoljih,

- družinske kmetije,

- nastanitvene enote za goste v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih 
objektih,

- objekti, ki nudijo nočitve z zajtrkom.

• Ne uporabljajte mikrovalovne pečice na prostem ali je izpostavite učinkom 

zunanjega okolja.

• Naprave ne postavljajte na okenske police ali na nestabilne površine.

Napravo vedno postavite na ravno suho površino.

• Ta mikrovalovna pečica ni namenjena za vgradnjo v omarico.

• Nikoli ne uporabljajte mikrovalovne pečice v bližini kopalnice, prhe ali 

bazena.
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• Mikrovalovna pečica je namenjena gretju jedi in pijač. Sušenje jedi ali 
oblačil in gretje grelnih blazin, copat, gobic, vlažnih krp ipd. lahko
povzroči poškodbe, vžig ali požar. Napravo uporabljajte samo v za to 
predvidene namene in na način, ki je opisan v tem uporabniškem 
priročniku. Ne uporabljajte je za industrijske ali laboratorijske namene. 
• Da zagotovite zadostno kroženje zraka, morate okrog mikrovalovne 
pečice pustiti prazen prostor. Nad površino pečice naj bo 20 cm prostora, 
10 cm za njo in na obeh straneh. Ne ovirajte nobene odprtine pečice. Ne 
odstranite nog pečice.
• Kuhinjska posoda in pripomočki, ki je ne smete uporabljati v mikrovalovni 
pečici:
- kovinska posoda in porcelan s kovinskimi držali ali kovinskim okrasjem
- sponke na plastičnih vrečkah
- posoda z melaminsko površino
- standardni termometri, ki so namenjeni merjenju temperature mesa itd.
• Kuhinjska posoda lahko zaradi segrete hrane postane vroča. Včasih 
boste morda morali uporabiti zaščitne rokavice.
• Mikrovalovne pečice ne poskušajte uporabljati z odprtimi vrati. 
Izpostavljeni ste lahko učinku mikrovalov. Mikrovalovne pečice ne 
vklapljajte, če je prazna. 
• Uporabljajte primerno kuhinjsko posodo, namenjeno uporabi v 
mikrovalovnih pečicah. Ko grejete hrano v plastični ali papirnati posodi, 
ves čas spremljajte pečico, da preprečite morebiten požar. 
• Če opazite dim, izklopite napravo in izključite električni vtič iz vtičnice. 
Vrata pečice pustite zaprta, da preprečite širjenje morebitnega požara. 
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Opozorilo:               

Tekočine ali druga živila ne smejo segreti v zaprtih posodah, saj lahko
eksplodirajo.

• Segrevanje pijač v mikrovalovni pečici lahko povzroči zakasnjeno vrenje 
in zato bodite previdni pri ravnanju s posodami.

• Bodite posebno previdni pri ravnanju z ogrevano pijačo in živili, ker se 
lahko sprosti vroča para.

• Jajc v lupini in trdo kuhanih jajc ne segrevajte v pečici, saj lahko 
eksplodirajo.
• V mikrovalovni pečici ne cvrite hrane. Vroče olje lahko poškoduje 
dele pečice, posodo oziroma lahko povzroči kožne opekline. 
• Pri živilih s čvrsto kožo, kot so npr. krompir, jabolko, buče, kožo pred 
segrevanjem na več mestih preluknjajte. S tem boste preprečili, da bi 
živilo počilo.
• Vsebino steklenic za dojenčke in otroško hrano je treba mešati ali 
stresati, preden se vroči dojenčku ali otroku in je treba preveriti 
temperaturo, da se prepreči opekline.
• Če pečice ne uporabljate, v njej ne puščajte papirja, kuhinjske posode 
ali hrane. 

• Notranjost pečice mora biti čista. Če so stene pečice razslojene s 
sokovi, nato jih obrišite z vlažno krpo. Če je pečica močno umazana, 
priporočamo uporabo šibke raztopine nevtralnega kuhinjskega 
detergenta.

• Redno čistite vrata in okno pečice z obeh strani, tesnila vrat in sosednjih 
delov ter vse ostalo hrano. Za čiščenje priporočamo uporabo šibke 
raztopine kuhinjskega detergenta. Poskrbite, da ostanki čistilnega 
sredstva ne ostanejo na notranji steni.

• Redno čistite pečico in iz nje odstranite vse ostanke hrane. Če ne 
vzdržujete čistoče v pečici, lahko to privede do propadanja njenih površin. 
To lahko negativno vpliva na življensko dobo aparata ter privede do
potencialno nevarnih situacij.
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Opozorilo: 

Če so vrata ali tesnilo vrat poškodovana, pečice ne smete uporabljati, 
dokler je ne popravi pooblaščeni servisni center ali za to usposobljena 
oseba.

• Pečice ne uporabljajte, če sta električni vtič ali kabel poškodovana, 
če ne deluje pravilno, če je poškodovana oziroma če je padla na tla. Za vsa 
popravila mikrovalovne pečice ali zamenjavo poškodovanega električnega kabla naj 
poskrbi pooblaščeni servisni center ali katera druga podobno usposobljena 
oseba, saj boste na ta način preprečili nevarno situacijo. 

Opozorilo: 

Za katero koli osebo razen za pooblaščeni servisni center ali usposobljeno 
osebo je izvajanje kakršnih koli popravil ali vzdrževanja, pri katerem gre 
za odstranjevanje zaščite pred mikrovalovnim sevanjem, 
nevarno. 
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OPIS MIKROVALOVNE PEČICE

A

1 Vrtljivi pladenj
2 Okno na vratih pečice
3 Podstavek vrtljivega pladnja
4 Ročaj 

5 Varnostni sistem za zapiranje vrat
6 Valovod
       Nadzorna plošča
       Rešetke
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OPIS NADZORNE PLOŠČE

1. GUMB ZA NASTAVITEV MOČI 
astavitev stopnje moči mikrovalov. 

2. NASTAVITEV URE
astavitev časa v obsegu od 0–30 minut. 

1 Plošča za namestitev moči
2 Plošča za namestitev ure 

NAMESTITEV

1. Poskrbite, da ste iz notranjosti pečice odstranili ves embalažni material, kot so plastične vrečke, 
polistiren

   Opomba:
   Ne odstranjujte pokrova valovoda A6, ki se nahaja na desni strani znotraj pečice.

      Opozorilo: 
            Preverite, če je pečica kakor koli poškodovana, če so npr. vrata pečice nepravilno
nameščena ali udrta, če je tesnilo vrat poškodovano oziroma če so tečaji ali zapirala vrat razmajani.
Če odkrijete kakršno koli poškodbo, pečice ne uporabljajte in pokličite serviserja.

2. Mikrovalovno pečico namestite na ravno, stabilno površino, ki lahko prenese njeno težo, četudi se 
v njej nahaja hrana.
3. Pečice ne nameščajte v bližino virov toplote, na mesta s povečano vlažnostjo oziroma v bližino 
gorljivih materialov.
4. Ta naprava je namenjena samostojni uporabi in ni primerna za vgradnjo.
5. Ne uporabljajte pečice brez nameščenega vrtljivega pladnja A1.
6. Poskrbite, da se električni kabel ne nahaja pod pečico oziroma da ni v stiku z vročimi ali ostrimi
površinami.
7. Električna vtičnica mora biti lahko dostopna za primer, da morate hitro izključiti električni kabel.
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NAVODILA ZA OZEMLJITEV

Ta mikrovalovna pečica mora biti ozemljena. Mikrovalovna pečica je opremljena z električnim kablom, ki ima 
ozemljeno žico ter ozemljen električni vtič. Električni vtič mora biti vključen v električno vtičnico, ki je 
ustrezno nameščena in ozemljena. Ozemljitev zmanjšuje tveganje za električni udar. V primeru kratkega 
stika se električni tok prevaja skozi ozemljeno žico. Priporočamo, da je pečica vključena v samostojni 
električni tokokrog.

OPOZORILO!
Neustrezno ozemljena električna vtičnica lahko predstavlja nevarnost električnega udara.

Opomba:
1) Če imate vprašanja glede ozemljitve ali navodil glede elektrike, se posvetujete z usposobljenim 

električarjem ali serviserjem.
2) Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za morebitno škodo na pečici 

oziroma za poškodbe, ki nastanejo zaradi nepravilne električne povezave.

NAVODILA ZA UPORABO MIKROVALOVNE PEČICE 

1. Pred prvo uporabo namestite podstavek vrtljivega pladnja ter vrtljivi pladenj v mikrovalovno pečico.

Opomba: 
Pladenj A1 se mora med delovanjem mikrovalovne pečice prosto vrteti.

2. Električni vtič na kablu vključite v električno vtičnico. 
3. Hrano, ki jo želite skuhati, položite v posodo, primerno za uporabo v mikrovalovni pečici. Odprite vrata 

mikrovalovne pečice ter posodo s hrano položite na vrtljivi pladenj.
4. Zaprite vrata pečice in s pomočjo gumba za nastavitev moči nastavite želeno stopnjo moči.

INFORMACIJA NA NADZORNI PLOŠČI STOPNJA MOČI / OPIS PROGRAMA

LOW Nizko 18 %

DEFROST Odmrzovanje 36 %

MED Srednje 58 %

M. HIGH Srednje visoko 81 %

HIGH Visoko 100 %

GRILL

Combi 1

Combi 2

Combi 3

Žar

Žar 70% časa + mikrovalovna pečica 30% časa

Žar 49% časa + mikrovalovna pečica 51% časa

Žar 67% časa + mikrovalovna pečica 33% časa
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Pozor: 
            Mikrovalovne pečice ne puščajte delovati brez nadzora.

5. Če želite preveriti stanje hrane med postopkom kuhanja, odprite vrata. Mikrovalovna pečica se bo 
samodejno izklopila. Zaprite vrata, da dokončate postopek kuhanja. 

6. Mikrovalovna pečica se bo samodejno izklopila ob koncu nastavljenega časa. Če želite postopek 
kuhanja končati prej, nastavite čas na 0.

7.    Posodo s hrano vzemite iz mikrovalovne pečice.

  Opomba: 
  Posoda  lahko zaradi segrete hrane postane vroča. V takem primeru uporabite zaščitne rokavice.

8. Pred zaužitjem hrane preverite njeno temperaturo.

UPORABA USTREZNE KUHINJSKE POSODE 

1. Idealen tip posode za kuhanje v mikrovalovni pečici je prozorna posoda, ki dopušča prodiranje mikrovalov 
za segrevanje hrane.

2. Kovinske posode ali skled s kovinskim obročem ne smete uporabljati, saj mikrovalovi ne prodrejo skozi 
kovine.

3. Za kuhanje v mikrovalovni pečici ne uporabljajte izdelkov iz recikliranega papirja, saj lahko vsebujejo 
majhne kovinske delce.

4. Raje kot kvadratne ali pravokotne posode, uporabljajte okrogle ali ovalne. Hrana, ki se nahaja v kotih, je 
lahko preveč skuhana. 

5. Posodo, ki je primerna za uporabo v mikrovalovnih pečicah, uporabljajte le skladno z navodili proizvajalca. 

Ta splošni seznam vam bo pomagal izbrati ustrezno posodo:

Kuhinjska posoda Varna raba Opombe

Posebni krožniki za
ustvarjanje skorje  Ne uporabljajte jih dlje kot 8 minut.

Porcelan in 
lončena posoda 

Porcelan, lončena posoda, vključno s pološčeno posodo in trdim 
porcelanom so primerni,če ne vsebujejo kovinskih okrasov.

Krožniki iz poliestra 
za enkratno uporabo 

 Krožniki se uporabljajo za pakiranje nekatere zamrznjene hrane.

Predpripravljena 
zavita hrana  
• Skodelice iz polisti-
rena
• Papirnate vrečke 
ali časopisi
• Recikliran papir ali
kovinski rob



X

X

Uporabljate jih lahko za segrevanje hrane. Pregretje lahko pov-
zroči taljenje polistirena. 
Lahko zagorijo v pečici.

Lahko povzroči iskrenje v pečici. 

Steklo
• Steklena posoda
• Brušeno steklo

• Kozarec za vlaganje







Uporabljate jo lahko, če ne vsebuje kovinskega okrasja.
Uporabljate ga lahko za gretje hrane in pijače. Brušeno steklo lahko 
poči, če se nenadoma segreje na visoko temperaturo.
Odstranite pokrov. Uporabljajte le za gretje.
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Kovinska posoda 
• Krožniki
• Kovinske sponke
za vrečke

X
X

Povzročijo lahko iskrenje v pečici ali sežig hrane.

Papirna posoda
• Krožniki, sko-
delice, prtički in 
kuhinjski papir
• Recikliran papir



X

Primerni so za krajši čas za segrevanje ali kuhanje, prav tako tudi za 
vpijanje odvečne tekočine.

Lahko povzroči iskrenje v pečici.

Plastična posoda
• Posoda

• Folije za zavijanje

• Vrečke za 
zamrznjeno hrano







Uporabljajte le plastiko, ki je odporna na toploto, druga plastika lahko 
zaradi visokih temperatur izgubi svojo obliko ali barvo. Ne uporabljaj-
te izdelkov iz melamina. 
Uporabite jo za zadrževanje sočnosti. Naj ne pride v stik s hrano. Ko jo 
odstranjujete, pazite na paro, ki uhaja. 
Samo, če so namenjene kuhanju ali so odporne na visoke tempera-
ture. Ne smejo biti nepredušno zaprte. Če je potrebno, jih prepiknite 
z vilico.

Povoskan papir  Uporabljate ga lahko za zadrževanje sočnosti hrane ter za prepreče-
vanje brizganja kapljic maščobe in sokov iz hrane.

 priporočena raba                        omejena raba                                     X ni priporočljivo

OSNOVNA NAVODILA ZA KUHANJE V MIKROVALOVNI PEČICI

1. Pazljivo organizirajte hrano. Na obrobo jedi položite velike koščke.
2. Hrano postavite v ustrezno posodo, preden jo vstavite v pečico. Ne pripravljajte hrane neposredno na 
vrtljivi pladenj A1.
3. Nastavite pravi čas kuhanja. Priporočamo, da nastavite krajši čas kuhanja in ga po potrebi podaljšate.
Pri kuhanju hrane pri visokih temperaturah se lahko ustvari dima ali se lahko začne požar.
4. Pred kuhanjem pokrijte hrano, da preprečite, da bi sokovi pršili.
5.Da pospešijo kuhanje živil, kot so piščanci in hamburgerji, jih med kuhanjem obračajte večkrat. Velike 
kosi hrane, kot so pečenice, je treba vsaj enkrat obrniti.
6.Ko kuhate organizirajte hrano, kot so hamburgerji od zgoraj navzdol in od sredine posode do roba.

FUNKCIJA ŽARA / KOMBINIRANO KUHANJE

• Funkcija žara je še posebej primerna za tanke koščke mesa, zrezkov, šnicel, kebabov, klobas ali kosov 
piščanca. Ta funkcija je primerna tudi za praženje sendvičev in praženih obrokov.

• Kombinirana kuhalna funkcija ima 3 načine kuhanja. Odvisno od želene stopnje ogrevanja (mikrovalovne 
pečice) in stopnje krhkosti (gril) obroka se lahko izberejo naslednje:
Combi 1: Žar 70% časa + mikrovalovna pečica 30% časa. Ta funkcija je primerna za pripravo rib, krompirja 
in pečene hrane.

Combi 2: Žar 49% časa + mikrovalovna pečica 51% časa. Ta funkcija je primerna za pečen 
krompir in perutnino.

Combi 3: Žar 49% časa + mikrovalovna pečica 51% časa. Ta funkcija je primerna za izdelavo 
omletov. 
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ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pred čiščenjem naj bo osnovna enota vedno ugasnjena in izključena iz električnega napajanja.
1. Pred prvo uporabo vrtljivi pladenj A1 operite v blagi raztopini kuhinjskega detergenta in ga nato 

temeljito sperite pod čisto pitno vodo.
2. Zunanji del pečice čistite z vlažno krpo. Da preprečite poškodbe na delujočih delih pečice, poskrbite, da 

voda ne pride v stik z odprtinami za prezračevanje, ki se nahajajo na levi strani mikrovalovne pečice.
3. Od časa do časa morate odstraniti vrtljivi pladenj A1 in ga očistiti. Vrtljivi pladenj A1 očistite v topli 

milnici ali v pomivalnem stroju.
4. Podstavek vrtljivega pladnja A4 in spodnjo stran notranjosti pečice morate redno čistiti, da preprečite 

prekomeren hrup. Spodnjo stran notranjosti enostavno očistite z blago nevtralno raztopino kuhinjskega 
detergenta. Podstavek A4 lahko očistite v blagi nevtralni raztopini kuhinjskega detergenta ali v 
pomivalnem stroju. Po čiščenju ga namestite nazaj v mikrovalovno pečico.

5.    Če morate zamenjati lučko v pečici, vas prosimo, da se obrnete na prodajalca ali pooblaščeni servisni 
center. 

6. Pečico redno čistite skladno z zgoraj navedenimi navodili in iz nje odstranite vse morebitne ostanke 
hrane. V kolikor ne skrbite za čistočo pečice, to lahko povzroči poškodbe na površini, ki bi lahko imele 
slab učinek na življenjsko dobo naprave in bi lahko povzročilo nevarno situacijo. 

PREDEN POKLIČETE POOBLAŠČENI SERVISNI CENTER

Če mikrovalovna pečica ne deluje:
- Preverite, če je pečica ustrezno priključena v električno omrežje. Če niste prepričano, električni 

vtič   izključite iz električne vtičnice, počakajte 10 sekund in ga nato ponovno vključite.
- Preverite, če se prekinjač ni izklopil. Če mikrovalovna pečica še vedno ne deluje, na drugi 

napravi preverite, če električna vtičnica deluje. 
- Preverite, če ste na nadzorni plošči nastavili ustrezne vrednosti.
- Poskrbite, da so vrata pečice pravilno zaprta. Sicer vklop programa za kuhanje ni mogoč.

              ČE VAM ZGORAJ NAVEDENI KORAKI NISO V POMOČ, SE OBRNITE NA POOBLAŠČENI      
             SERVISNI CENTER. MIKROVALOVNE PEČICE NE POSKUŠAJTE SPREMINJATI ALI 
             POPRAVLJATI SAMI.

Rešetka A8: Postavite stojalo na vrtljivi pladenj, da bi izboljšali rezultate žara, kombinirane funkcije.
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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Obseg nazivne napetosti . ................................................................................................................230–240 V
Nazivna frekvenca ....................................................................................................................................50 Hz
Nazivna moč . ........................................................................................................................................1200W
Izhodna moč mikrovalov . ........................................................................................................................700 W

Izhodna moč žara . ..................................................................................................................................900 W
Delovna frekvenca ............................................................................................................................2,450 MHz
Raven hrupa .......................................................................................................................................58 dB (A)
Premer vrtljivega pladnja . .....................................................................................................................245 mm
Prostornina......................................................................................................................................................17

Zunanje dimenzije (š×g×v) ................................................................................................452 × 355 × 262 mm
Masa .........................................................................................................................................................11,5 kg

Ocenjena stopnja hrupa za to napravo je 58 dB(A), kar predstavlja stopnjo A akustične moči, ki je
sorodna referenčni akustični moči 1 pW.

Pridružujemo si pravico do sprememb v besedilu in tehničnih specifikacijah.
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NAVODILA IN INFORMACIJE GLEDE ODSTRANJEVANJA ODPADLE 
EMBALAŽE
Embalažo odvrzite na javnih mestih, ki so namenjeni zbiranju odpadkov.

ODSTRANJEVANJE ODPADLE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME
Pomen simbola na izdelku, na njegovih dodatkih ali embalaži nakazuje na to, da odpadlih
električnih oziroma elektronskih izdelkov ne smete zavreči med običajne gospodinjske 
odpadke. Prosimo, da ta izdelek zavržete na primerna zbirna mesta za odpadlo električno 
in elektronsko opremo. Kot alternativo v nekaterih državah Evropske Unije ali drugih 
evropskih državah ponujajo, da lahko izdelek vrnete prodajalcu v vaši okolici, ko kupujete 
enak nov izdelek. S pravilnim odstranjevanjem boste pripomogli k ohranitvi dragocenih 
naravnih virov in pomagali preprečiti možne negativne učinke na okolje in zdravje ljudi, ki 
bi lahko bili posledica nepravilnega ravnanja z odpadki. Prosimo, da se za več informacij 
obrnete na pristojen organ v vaši okolici ali na najbližje zbirališče odpadkov. Zaradi 
nepravilnega odstranjevanja tovrstnih odpadkov vas lahko skladno s predpisi oglobijo.

Za poslovne subjekte v državah Evropske Unije
Če želite odstraniti električne ali elektronske naprave, se za potrebne informacije obrnite 
na vašega prodajalca ali dobavitelja.

Odstranjevanje v državah zunaj Evropske Unije 
Če želite ta izdelek odstraniti, se za potrebne informacije glede pravilnega postopka 
odstranitve obrnite na upravno enoto ali na trgovca.

Ta izdelek je skladen z vsemi osnovnimi zahtevami in uredbami EU, ki se nanašajo nanj.


