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Naprava znamke Amica povezuje izjemno preprostost uporabe in popolno učinkovitost. 
Vsaka naprava je bila, preden je zapustila tovarno, natančno pregledana glede varnosti in 
funkcionalnosti.   

Prosimo, da pred začetkom uporabe naprave pozorno preberete navodila za uporabo.

SPOŠTOVANI!

ČESTITAMO VAM, DA STE IZBRALI IZDELEK ZNAMKE AMICA

Spodaj se nahajajo razlage simbolov, ki nastopajo v teh navodilih:

Prepoved določenih dejanj uporabnika.

Nevarnosti, ki jih lahko povzroči nepravilno 
ravnanje z napravo oz. dejanja, ki jih lahko 
izvaja le kvalificirana oseba, na primer iz 
servisa prodajalca.

Naprava je namenjena izključno domači 
uporabi. 

Proizvajalec si pridržuje možnost izvajanja 
sprememb, ki nimajo vpliva na delovanje 
naprave.

Pomembne informacije, ki se tičejo varno-
sti uporabnika naprave in njene pravilne 
uporabe.

Nasveti povezani z uporabo naprave.
i

Informacije glede varovanja naravnega 
okolja.

i
Ilustracije v teh navodilih imajo shematičen 
karakter. Polna oprema naprave se nahaja 
v ustreznem poglavju.
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Model IN AMMB44E1GCB / IN AMMB44E1GCW / IN AMMB44E1GCM

Napajanje 230V~ / 50Hz

Delovna frekvenca [MHz] 2450

Stopnja glasnosti [dB(A) re 1pW] 63

Poraba moči [W] 3350

Moč mikrovalov [W] 900

Moč žara [W] 1750

Kapaciteta pečice [l] 44

Premer vrtljive plošče [mm] 360

Zunanje mere (Viš. x šir. x gl.) [mm] 455,5 x 595 x 568,5

Naprava je primerna za pohištveno vgradnjo √

Neto teža [kg] 41
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VARNOSTNA NAVODILA 

DA NE BI PRIŠLO DO IZPOSTAVITVE EVENTUALNE-
MU PREKOMERNEMU DELOVANJU MIKROVALOV-
NE ENERGIJE
Pečice ne poskušajte prižigati ob odprtih vratcih, saj 
lahko to povzroči izpostavljenost mikrovalovni energiji. 
Pomembno je, da ne izklopimo varnostnih blokad in jih 
ne poskušamo spreminjati ali prilagajati.
Med prednjo površino pečice in vratci ne smemo po-
stavljati nobenih predmetov. Prav tako ne smemo do-
pustiti, da se na površini, ki vratca tesni, zbirajo ostanki 
čistilnih sredstev ali umazanije.
Če je pečica poškodovana, jo ne smemo prižigati. Po-
sebej pomembno je, da se vratca pečice zapirajo pravil-
no in da ni poškodb na:
1 vratcih (vdrtine, razpoke)
2 nosilcih in zapahih (zlomljeni, počeni ali zrahljani)
3 tesnilih vratc in tesnilnih površinah

Reguliranje in vzdrževanje vseh popravil pečice lahko 
opravlja le primerno kvalificirano osebje servisa proi-
zvajalca. To se še posebej tiče del povezanih z odstra-
njevanjem pokrova, ki uporabnika ščiti pred mikrovalov-
nim sevanjem.
Napravo in pripadajoč priključni kabel hranite na mestu, 
ki ni dostopen otrokom mlajšim od 8 let.
Mikrovalovne pečice ne smemo namestiti v omaro*
OPOZORILO: Naprava in njeni dostopni deli postanejo 
tekom uporabe vroči. Kontakt z vročimi deli je močno 
odsvetovan. Otroci, mlajši od 8 let, naj nimajo dostopa 
do naprave, razen če so pod nadzorom odrasle osebe;
Naprave ni dovoljeno čistiti s paro.
Površina omare se lahko med delovanjem pečice raz-
greje;

S
L

* tiče se naprav, ki niso primerne za pohištveno vgradnjo. 
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NAVODILA NANAŠAJOČA SE NA VARNOST UPORABE

NATANČNO PREBERITE IN SHRANITE . 
Da bi med delovanjem zmanjšali nevarnost požara, 
poškodbe uporabnikov ali izpostavitve prekomernemu 
delovanju mikrovalovne energije, se je potrebno držati 
spodnjih osnovnih varnostnih navodil.

i Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo.
Da bi zmanjšali možnost nevarnosti požara v notranjo-
sti pečice, je nujen strog nadzor. 
To napravo je potrebno uporabljati samo v skladu z na-
potki, opisanimi v navodilih za uporabo. V napravi ni 
dovoljeno uporabljati korozivnih kemičnih sredstev.  Pe-
čica je načrtovana posebej za pogrevanje ali kuhanje 
živil. Ni namenjena industrijski ali laboratorijski uporabi.
OPOZORILO: Kadar je naprava uporabljana v kombi-
niranem načinu, lahko otroci zaradi visoke temperature 
pečico uporabljajo le ob nadzoru odraslih*;
OPOZORILO: Tekočin in drugih živil ni dovoljeno ogre-
vati v zatesnjeno zaprtih posodah, saj so te nagnjene k 
eksplozijam;
OPOZORILO: To napravo lahko otroci v starosti 8 let ali 
več, osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali psi-
hičnimi sposobnostmi in osebe brez izkušenj ali pozna-
vanja naprave, uporabljajo le kadar so nadzorovane, 
ali pa so bile poučene na temo varne uporabe naprave 
in poznajo možne nevarnosti povezane z uporabo na-
prave. Otroci se z napravo ne smejo igrati.  Čiščenja 
in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci, razen 
če so že dopolnili 8 let in so pod nadzorom odgovorne 
osebe.
Uporabljajte le takšne posode, ki so primerne za upora-
bo v mikrovalovnih pečicah;
Med ogrevanjem živil v plastičnih ali papirnatih poso-
dah, je potrebno delovanje mikrovalovne pečice nadzo-
rovati zaradi možnosti vžiga posode; 
V primeru, da opazite dim in/ali ogenj, izklopite napravo 
ali jo odklopite od električnega napajanja in pustite vrat-
ca zaprta, dokler ogenj ne ugasne; 
Mikrovalovno pogrevanje pijač lahko povzroči zapozne-
lo vrenje, zato morate biti med upravljanjem s posodo 
pazljivi;

* Tiče se naprav, ki imajo žar
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NAVODILA NANAŠAJOČA SE NA VARNOST UPORABE

i Podrobnosti, ki se tičejo čiščenja tesnil na vratcih in bli-
žnjih delov se nahajajo v določenem delu teh navodil.
Pečico je potrebno čistiti sistematično in odstranjevati 
vsakršne obloge ostankov jedi
Zanemarjanje vzdrževanja pečice v čistem stanju lah-
ko povzroči poškodbe površine, kar lahko nekoristno 
vpliva na življenjsko dobo naprave in povzroči nevarne 
situacije 
Pozor! Če se neodstranljivi napajalni kabel poškoduje, 
mora biti zamenjan pri proizvajalcu ali pri specializira-
nem servisu oz. kvalificirani osebi, saj se s tem izogne-
mo nevarnosti.

i Pred začetkom uporabljanja pečice je potrebno vklopiti 
žar grelec (med prižigom grelca se lahko iz ventilacijske 
rešetke pojavi dim)*:
- vklopiti ventilacijo v prostoru ali odpreti okno,
- nastaviti pečico na delovanje žara samega za pribl. 3 
minute in ogreti žar grelec brez pogrevanja hrane.
Pečica mora stati na ravni površini. 
Vrtljivi krožnik in njegov nosilec morata biti v času ku-
hanja v pečici. Jed, ki jo kuhate, je potrebno na vrtljivi 
krožnik položiti previdno in z njo previdno ravnati, zato 
da se krožnik ne razbije.
Nepravilna uporaba polpladnja za orumenitev lahko za-
radi visoke temperature povzroči, da vrtljiv podstavek 
poči.

i Vrečka za kuhanje v mikrovalovni pečici mora biti pri-
merne velikosti.
Pečica ima vgrajenih nekaj varnostnih izklopov, ki varu-
jejo pred oddajanjem sevanja, kadar so vratca odprta. 
Teh izklopov ne smete na noben način spreminjati. 
Prazne mikrovalovne pečice ne prižigajte.  Če pečico 
prižgete brez jedi ali z zelo majhno vsebnostjo vode, 
lahko to povzroči požar, zoglenitev, iskrenje ali poškod-
be prevleke notranje komore.
Jedi ne smete pripravljati neposredno na vrtljivem kro-
žniku. Pretirano lokalno pregretje vrtljivega krožnika 
lahko povzroči, da ta poči.

* Tiče se naprav, ki imajo žar
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NAVODILA NANAŠAJOČA SE NA VARNOST UPORABE

V mikrovalovni pečici ne pogrevajte stekleničk ali hrane 
za dojenčke. Lahko pride do neenakomernega pogre-
vanja in s tem do fizičnih poškodb.
Ne uporabljajte posod z ozkim vratom, kot so na primer 
stekleničke za sirup.
V mikrovalovni pečici ni dovoljeno cvreti jedi v maščobi 
in globoki posodi.

i Domačih konzerviranj ne pogrevajte v mikrovalovni pe-
čici, saj celotna vsebnost kozarca ne bo vedno dosegla 
temperature vretja.
Mikrovalovne pečice ne uporabljajte za komercialne na-
mene. Ta naprava je namenjena uporabi v domu ali v 
prostorih, kot so*: kuhinja za delavce; v trgovinah, pi-
sarnah in drugih delovnih okoljih, za uporabo strank v 
hotelih, motelih in drugih stanovanjskih enotah, v vikend 
hišah, objektih za nočitve*;
Da ne bi prišlo do zapoznelega vrenja vročih tekočin 
in pijač oziroma da se ne bi poparili, je potrebno teko-
čino preden jo položimo v notranjost pečice premešati 
in to storiti še enkrat, na polovici časa kuhanja. Nato je 
potrebno za kratek čas tekočino pustiti v pečici in jo, 
preden jo vzamemo iz notranjosti, še enkrat premešati.

i Ne smemo pozabiti, da v pečici nekaj kuhamo, saj se s 
tem izognemo, da bi zaradi prekomernega kuhanja jed 
zagorela.
Kadar napravo uporabljamo v kombiniranem načinu, 
lahko otroci zaradi visokih temperatur* pečico upora-
bljajo le pod nadzorom odraslih.
Ta naprava ni namenjena uporabi osebam (tudi otro-
kom) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali psihičnimi 
sposobnostmi, ali osebam brez izkušenj ali poznavanja 
naprave, razen če se uporaba nadzoruje ali pa se izvr-
ši v skladu z navodili za uporabo naprave, ki so jim jih 
predstavile osebe, ki so odgovorne za njihovo varnost. 
Bodite posebej pozorni na otroke, da se ne bodo igrali 
z napravo.

S
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Preberite si napisano v garancijskem listu 
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NAVODILA NANAŠAJOČA SE NA VARNOST UPORABE

i Ne prekuhavajte jedi 
Notranjosti pečice ne smete uporabljati za shranjeva-
nje.  V pečici ne smete shranjevati predmetov, ki se lah-
ko vžgejo, kot so na primer kruh, pecivo, papirnati izdel-
ki itd. Če v električno napeljavo udari strela, se pečica 
lahko samodejno izključi.
Preden jih postavimo v pečico, je potrebno iz plastičnih 
ali papirnatih posod/vrečk odstraniti žičnate zaponke in 
kovinska držala.
Pečica mora biti ozemljena.  Priklopimo jo le na vtičnico 
z  varnostnim kontaktom.  Glej  “Inštalacija varnostne 
napeljave”

i Nekateri izdelki, kot na primer cela jajca (kuhana in/ali 
surova), voda z oljem ali maščobo, zatesnjene posode 
in zaprti stekleni kozarci lahko eksplodirajo in jih zato ne 
smemo pogrevati v pečici.
Delovanje pečice mora vedno biti pod nadzorom odra-
slih oseb.  Ne smemo pustiti, da bi majhni otroci imeli 
dostop do elementov za upravljanje ali se z napravo 
igrali. 
Ne smemo prižigati pečice, če ima poškodovano pri-
ključno letev ali vtikač, če ne deluje pravilno ali pa je bila 
poškodovana oz. zapuščena.
Zračnikov na pečici ne smemo zakriti ali zablokirati.
Pečice ne smemo shranjevati ali uporabljati zunaj.
Pečice ne uporabljamo v bližini vode, blizu pomivalne-
ga korita, v vlažnem prostoru ali v bližini plavalnega ba-
zena.
Priključnega kabla ali vtikača ne smemo potopiti v vodo. 
Kabel mora biti odmaknjen od ogrevanih površin.
Priključni kabel ne sme viseti prek roba mize ali pulta.
Naprava mora biti uporabljana z montirano okrasno le-
tvijo*

* Tiče se naprav, ki imajo žar

S
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NAVODILA NANAŠAJOČA SE NA VARNOST UPORABE

S
L Površina notranjosti naprave je po uporabi pečice vro-
ča.

i Pečico in njeno priključno napeljavo je potrebno redno 
preverjati glede poškodb. Če opazimo kakršnokoli po-
škodbo, pečice ne smemo uporabljati. 
Če naprava ni vzdrževana s čiščenjem, lahko na njeni 
površini pride do degradacije, kar zmanjša življenjsko 
dobo naprave in lahko povzroči nevarne situacije. 
Naprava ni namenjena za uporabo z zunanjo uro ali po-
sebnim, oddaljenim sistemom upravljanja. 
Med uporabo se naprava močno segreva.  Potrebno je 
biti previden in se ne dotikati grelcev, ki se nahajajo v 
notranjosti pečice.**
Površina vgradne omarice se lahko segreje*
Vtič naprave mora biti lahko dostopen, da omogočimo 
odklop naprave
Uporabljati je potrebno izključno termo sondo, ki je pri-
ložena tej napravi.***

* tiče se vgradnih naprav
** Tiče se naprav, ki so opremljene s funkcijo žar
*** Tiče se naprav, ki so opremljene s termo sondo



9

INŠTALACIJA VARNOSTNE NAPELJAVE
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Naprava je bila za čas transporta 
zaščitena pred poškodovanjem. 
Prosimo, da po razpakiranju naprave 
odstranite elemente embalaže na 
način, ki ne ogroža okolja. 
Vsi materiali, uporabljeni za emba-
lažo, so okolju prijazni, v celoti jih je 
možno reciklirati, kar je označeno z 

ustreznim simbolom.

Pozor! Embalažne materiale (polietilenske vrečke, 
kose polistirena, itd.), je treba pri razpakiranju hraniti 
izven dosega otrok.

RAZPAKIRANJE UMIK IZ UPORABE

Ob koncu obdobja uporabe tega izdelka 
ne smete odnesti v običajne komunalne 
smeti, ampak ga je potrebno oddati na 
zbirno mesto reciklaže električnih in ele-
ktronskih naprav. O tem informira simbol 
na izdelku, na navodilih za uporabo in 
embalaži.

Materiali, uporabljeni v napravi, se lahko ponovno 
uporabijo glede na njihove oznake. S ponovno 
uporabo, izkoriščanjem materialov ali drugih oblik 
uporabljenih naprav pomembno prispevate k varstvu 
našega okolja. 

Informacije o točki odlaganja uporabljenih naprav 
vam lahko poda občinska administrativna služba.

To napravo je potrebno ozemljiti. V primeru kratke-
ga stika ozemljitev zmanjša nevarnost poškodb z 
elektriko, saj omogoča pretok odvoda električnega 
toka. Ta naprava je opremljena s kablom z žico za 
ozemljitev s primernim vtikačem.  Vtikač mora biti 
priklopljen v pravilno inštalirano in ozemljeno vtič-
nico.

V primeru da ne povsem ne razumete navodil za 

NEVARNOST 

Nevarnost poškodb z elektriko pri dotiku – določeni 
notranji elementi lahko ob dotiku povzročijo resne 
poškodbe ali smrt.  Naprave ne smete razstavljati. 

OPOZORILO 

Nevarnost poškodb z elektriko.  Nepravilna upora-
ba ozemljitve lahko povzroči poškodbe z elektriko. 
Vtikača ne vtikajte v vtičnico preden naprava ni pra-
vilno inštalirana in ozemljena.

ozemljitev, ali če nastopijo dvomi glede tega, če 
je naprava pravilno ozemljena ali ne, se morate 
obrniti na kvalificiranega električarja ali servisnega 
tehnika.
Če morate uporabiti električni podaljšek, morate 
uporabiti trižilni kabel, z vtičnico z ozemljitvijo. 
Proizvajalec ne nosi odgovornosti za škodo ali po-
škodbe, ki so nastale kot posledica priklopa pečice 
do električnega vira brez varnostne napeljave oz. z 
neprimerno varnostno napeljavo.

Kratek priključni kabel je predviden z namenom 
zmanjšanja nevarnosti do katerih bi lahko prišlo ob 
zapletanju daljšega kabla ali v primeru, da se obenj 
spotaknemo in ga izklopimo.

Če uporabljate električni podaljšek: 
-  Na kartici izdelka označeni podatki podaljška 
glede elektrike morajo biti vsaj toliko visoke, kot so 
visoke na kartici naprave. 
- Podaljšek mora biti trižilni kabel z ozemljitvijo, 
- Dolg kabel mora biti napeljan tako, da ne bi visel 
prek pulta ali roba mize, kjer bi ga lahko dosegli 
otroci, oz. bi se lahko vanj kdo zataknil in ga nehote 
izključil.

ODSTRANITEV UPORABLJENE NAPRAVE
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POSODA

S
L

OPOZORILO

Nevarnost poškodb. Nepredušno zaprte posode lahko eksplodirajo. Pred začetkom pogrevanja 
je zaprte posode potrebno odpreti, plastične vrečke pa preluknjati. 

Materiali, ki jih lahko uporabljamo v pečici in tisti, ki se jih je pri mikrovalovni pečici potrebno izogibati.

Nekatere nekovinske posode so lahko varne za uporabo v mikrovalovni pečici. V primeru dvomov lahko 
podatke o posodi preverite s pomočjo sledečega postopka: 

Preverjanje posode:
1 Posodo, ki je varna za uporabo v mikrovalovni pečici, napolnite z 1 skodelico mrzle vode (250 ml), 
enako naredite s posodo, ki jo želite preveriti.
2 Vodo eno minuto kuhajte na maksimalni moči. 
3 Previdno se dotaknite posode. Če je posoda topla, je ne smete uporabljati v mikrovalovni pečici.  
4 Ne presezite časa 1 minute kuhanja.

Materiali, ki jih ne smemo uporabljati v mikrovalovni pečici

Vrsta posode Pozor!

Aluminijasti pladenj Lahko povzroči električni oblok. Jed je potrebno preložiti v 
posodo, ki je primerna za kuhanje v mikrovalovni pečici.

Kartonasta škatla s kovinskim 
držalom

Lahko povzroči električni oblok. Jed je potrebno preložiti v 
posodo, ki je primerna za kuhanje v mikrovalovni pečici.

Kovina ali posode s kovinskim 
okvirjem

Kovina zastira jed pred mikrovalovno energijo. 
Kovinski okvir lahko povzroči električni oblok.

Kovinski pokrovi – skrivljeni Lahko povzročijo električni oblok in požar v pečici. 

Papirnate vrečke Lahko v pečici povzročijo požar.

Plastična (poliuretanska) pena Plastična pena se lahko ob izpostavljenosti delovanju visoke 
temperature stopi ali kontaminira tekočino v njej.

Les Les se ob uporabi v mikrovalovni pečici posuši, lahko tudi 
poči ali se zlomi.

Materiali, ki jih lahko uporabljamo v mikrovalovni pečici

Vrsta posode Pozor!
Aluminijasta folija Le kot pokrov. Majhni gladki koščki se lahko uporabijo za pokri-

vanje tankih koščkov mesa, da bi se s tem izognili premočnemu 
pečenju. Če je folija preblizu sten pečice, lahko nastopi električni 
oblok. Folija se mora nahajati vsaj 2,5 cm od sten pečice.

Pladenj za praženje Držite se navodil proizvajalca. Dno pladnja za praženje mora biti 
vsaj 5 mm nad vrtljivim krožnikom. Nepravilna uporaba lahko 
povzroči, da vrtljivi krožnik poči.

Jedilni servis Le primeren za uporabo v mikrovalovni pečici. Držite se navodil 
proizvajalca. 
Ne uporabljajte počenih ali okrušenih kosov jedilnega servisa.

Stekleni kozarci Vedno odstranite pokrovček. Uporabljajte le za pogrevanje jedi do 
določene temperature. Večina steklenih kozarcev ni odporna na 
temperaturo in lahko poči.

Steklene posode V pečici uporabljajte le steklene posode odporne na žar. Prepri-
čajte se, da nimajo kovinske obrobe. Ne uporabljajte počenih ali 
okrušenih posod.
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POSODA

S
LVrečke za kuhanje v mikrova-

lovni pečici
Držite se navodil proizvajalca. Ne zapirajte s kovinskimi zapirali.

Papirnati krožniki in kozarci Naredite zareze, zato da lahko iz njih izhaja para.  Uporabljajte le 
za kratko kuhanje / pogrevanje. Med kuhanjem pečice ne pustite 
brez nadzora. 

Papirnate brisačke Uporabljajte za pokrivanje jedi med pogrevanjem, da vpijejo 
maščobo.  
Uporabljajte le za kratko kuhanje pod stalnim nadzorom. 

Peki papir Uporabljajte le za prekrivanje, da se izognete škropljenju oziroma 
za pakiranje za kuhanje na pari.

Umetni materiali Le primeren za uporabo v mikrovalovni pečici. Morajo imeti etiketo 
„za mikrovalovno pečico”.  Ko se jed v njih segreje, se nekatere 
plastične posode zmehčajo.  „Vrečke za kuhanje„ in tesno zaprte 
plastične vrečke je potrebno zarezati, preluknjati ali jim na drug 
način zagotoviti dotok zraka glede na navodila na pakiranju.

Plastično pakiranje Le primeren za uporabo v mikrovalovni pečici. Uporabljajte za 
prekrivanje jedi med kuhanjem z namenom ohranjanja vlažnosti. 
Ne dopustiti, da bi se plastično pakiranje dotikalo jedi.

Termometri Le primeren za uporabo v mikrovalovni pečici. (termometri za 
meso in sladkor).

Povoskan papir Uporabljajte za prekrivanje jedi med kuhanjem, da se izognete 
škropljenju in za ohranjanje vlažnosti.

Material posode Mikrovalovi Žar (Grill) Način Combi

Termo-odporno steklo DA DA DA

Toplotno neodporno steklo NE NE NE

Termo-odporna keramika DA NE NE

Posoda iz materiala, ki je varen pri uporabi v 
mikrovalovni pečici. DA NE NE

Kuhinjski papir DA NE NE

Kovinska posoda NE DA NE

Kovinsko stojalo (vgrajeno v pečico)* NE DA NE

Aluminijasta folija in posode iz folije NE DA NE

* Nastopa pri izbranih modelih
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Pečico in vse druge materiale vzemite iz kartonaste škatle ter iz notranjosti pečice. Pečica je opremljena 
z naslednjimi elementi:

Vrtljivi krožnik  1
Vrtljivo vodilo  1
Navodilo za uporabo 1
Stojalo za žar  1*

1  Nikoli ne pritiskajte ali postavljajte vrtljivega krožnika z zgornjim 
delom navzdol.
2 Med kuhanjem vedno uporabljajte vrtljivi krožnik in vrtljivo vodilo.
3 Za kuhanje ali pogrevanje vedno vse jedi postavite na vrtljivi krožnik.
4 Če vrtljivi krožnik poči, se je potrebno obrniti na najbližji pooblaščen 
servis.

Sestavni elementi:

1. Stojalo za žar
2. Vrtljivi krožnik
3. Vrtljivo vodilo

1*

2***

3**

* Nastopa pri izbranih modelih. Pozor: Stojalo, ki je sestavni del naprave, se uporablja samo kadar 
pečico nastavimo na funkcijo „ŽAR (GRILL)”. Stojalo morate namestiti na vrtljivi krožnik.
** Vodilo nastopa v dveh različnih verzijah, odvisno od modela. Med seboj nista zamenljiva. 
*** Vrtljivi krožnik nastopa odvisno od modela. V tem primeru je potrebno jedi pripravljati na lastnem 
krožniku, ki ga postavimo v notranjost pečice.

INŠTALACIJA

1)  Panel za upravljanje
2)  Grelec žar
3)  Osvetlitev
4)  Vodila
5)  Steklo vrat
6)  Sistem varnostne blokade – Izklopi napajanje 

pečice, kadar med delovanjem vratca ostanejo 
odprta. 

7)  Rotacijski nosilni vijak
8)  Stojalo za žar*
9)  Letvica za žar*
10)  Obračalna posoda

8

9

10
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S
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- Odstranite ves material in elemente embalaže.
- Preverite, če so na pečici poškodbe kot so udrtine, premaknjena ali zlomljena vrata. 
- Iz površine omarice odstranite vse folije, ki so jo varovale.
- Ne uporabljajte pečice, če je poškodovana.

Svetlo-rjave prevleke iz sljude, ki je do niše pritrjena z vijaki z namenom zakritja magnetrona, ne 
odstranjujte.

Inštalacija
1. Naprava je namenjena izključno domači uporabi.
2. Pečico se lahko uporablja šele po tem, ko smo jo vgradili v kuhinjsko omaro*.
3. Način montaže pečice v pohištvo je predstavljen v “Inštalacijski knjižici”*.
4. Mikrovalovna pečica mora biti vgrajena v omaro širine 60 cm in na višini 85 cm od kuhinjskih tal*.

Iz dna pečice ne odstranjujte nog*.

Blokiranje dovodnih in odvodnih priključkov lahko poškoduje pečico.
Če je možno, pečico namestite daleč od tv in radijskih sprejemnikov. Delujoča mikrovalovna pečica 
lahko povzroči motnje prenosa radijskih in televizijskih valov.

2. Vtikač pečice priklopite v standardno domačo vtičnico. 
Prej preverite, če sta njeni napetost in frekvenca isti kot tisti na kartici izdelka.

OPOZORILO: Pečice ne inštalirajte nad kuhinjsko ploščo ali drugo napravo, ki ustvarja toploto. V prime-
ru takšne inštalacije lahko pride do okvare in izgube garancije.

Dostopne površine so 
lahko med delovanjem 
vroče.

* Tiče se vgradnih naprav
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Nastavitev ure

Po priklopu pečice do napajanja, se prikaže utripajoče "00:00", istočasno pa enkrat 
zabrni zvočni signal.
1) Pritisnite gumb  ali , da nastavite pravilen čas (med 00:00 in 23:59.)
2) Po nastavitvi pravilnega časa pritisniti . Ura je bila nastavljena.

Pozor: 
1) Da zamenjate čas, je potrebno pritisniti in 3 sekunde držati gumb . Pravi čas 
izgine, na ekranu pa utripajo cifre časa.
Da bi nastavili nov čas, pritisnite gumb  ali  in pritisnite gumb , da potrdite 
nastavitev.
2) Med nastavitvijo ure, pritisnite in držite  ali , da spremenite čas za 10 min., 
kratek enkraten pritisk spremeni čas za  1 min.).

Mikrovalovno kuhanje 

1) Da zaženete funkcijo kuhanja z mikrovalovi pritisnite gumb . Na ekranu utripa 
„01:00” in pojavi se ikona mikrovalov. Če ekrana 10 sekund ne  uporabimo, nastopi 
avtomatična potrditev aktualne moči.
2) Da bi nastavili moč mikrovalov (od 100W do 900W) pritisnite gumb , nato  
ali  da nastavite moč. 
3) Da bi nastavili čas kuhanja pritisnite gumb , nato pa nastavite čas z gumbi  
ali  .
Maksimalni čas kuhanja je odvisen od nastavljene moči. Če je moč nastavljena na 
900W, maksimalni čas znaša 30 minut, a v primeru drugih moči je to 90 minut.
4) Da začnete s kuhanjem pritisnite gumb .

Tabela moči mikrovalov:
Moč mikrova-
lov

100% 80% 50% 30% 10%

Ekran 900W 700W 450W 300W 100W

V spodnji tabeli je prikazan možen izbor moči oz. kakšne jedi lahko pripravimo pri 
tej stopnji moči
Moč Jed

900 W - Kuhanje vode, pogrevanje
- Kuhanje piščanca, rib, zelenjave

700 W
- Pogrevanje
- Kuhanje gob, rakov
- Kuhanje jedi z jajci ali sirom

450 W - Kuhanje riža, juhe

300 W - Odmrzovanje
- Topljenje čokolade in masla

100 W
- Odmrzovanje delikatnih/občutljivih jedi
- Odmrzovanje živil neregularnih oblik
- Mehčanje ledu
- Vzhajanje testa
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Funkcija Način delovanja

Mikrova-
lovi Mikrovalovi

Mikrovalovi
Funkcija mikrovalov za kuhanje in pogre-
vanje jedi, krompirja, riža, rib in mesa

Pogreva-
nje

Prisilni obtok 
zraka

Pihanje vročega zraka
Z vročim zrakom lahko jedi pripravite na 
isti način kot pri konvencionalni pečici.
Funkcija mikrovalov ni zagnana. Priporoča 
se začetno ogretje pečice preden vanjo 
vstavite jed.

Opekač z ventila-
torjem

Žar z ventilatorjem
Funkcija služi enakomernemu pečenju jedi 
in istočasne zapečene skorjice jedi.

Spodnji grelec s 
prisilnim obtokom 
zraka

Spodnji grelec + prisilni obtok zraka sta 
primerna za jedi, kot so peka pice, peka 
vlažnega peciva, peciva s sadjem, biskvi-
ta.

Žar
Žar
Žar je še posebej uporaben za pripravo 
tankih koščkov mesa in rib.

Funkcija 
kombi

Prisilni obtok 
zraka

Mikrovalovi + vroč zrak
Služi hitremu pečenju jedi.

Opekač z ventila-
torjem

Mikrovalovi + žar z ventilatorjem sta pri-
merna za pripravo majhnih kosov mesa, 
ribe ali zelenjave, enakomerno se zapeče 
skorjica jedi.

Spodnji grelec s 
prisilnim obtokom 
zraka

Mikrovalovi + spodnji grelec + prisilni ob-
tok zraka sta primerna za jedi, ki zahtevajo 
hitro kuhanje in močno pogrevanje jedi

Žar

Mikrovalovi +žar
Funkcija služi hitremu kuhanju in istočasni 
zapečeni skorjici na jedeh (tudi zapečene 
jedi). Istočasno delujejo mikrovalovi in žar. 
Mikrovalovi jed kuhajo, žar jo zapeče.

Avto-
matični 
progra-
mi

P01 - P13
Programe avtomatičnega kuhanja (13 
gotovih programov), lahko uporabimo za 
pripravo različnih vrst mesa. Potrebno je 
izbrati vrsto jedi in njeno težo.

d01 - d03
Odmrzovanje glede na težo (3 gotovi 
programi). Potrebno je podati težo jedi za 
odmrzovanje

Kuhanje z uporabo funkcije žar

1) Pritisnite , da bi aktivirali funkcijo pogrevanja, na ekranu se prižge simbol  .
2) Pritisnite  ,  ali  da izberete način žar. Vnaprej nastavljena moč žara je 
nastavljena na nivo 3. Po izbiri načina žara se na ekranu pojavi simbol  .
3) Pritisnite  da lahko nastavite primerno moč žara.
4) Pritisnite  ali  da nastavite primerno moč žara v razponu od 1-3.
5) Pritisnite  da nastavite primeren čas delovanja. Vnaprej nastavljen čas je 10 
minut. Pritisnite  ali  da izberete primeren čas iz razpona 10min. - 90min.
6) Pritisnite  da začnete proces kuhanja.
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Kuhanje z uporabo prisilnega obtoka zraka

1) Pritisnite , da aktivirate funkcijo prisilnega obtoka zraka, na ekranu se prižge 
simbol  .
2) Pritisnite  ,  ali  da izberete način prisilnega obtoka zraka. Vnaprej nasta-
vljena temperatura je 180OC. Po izbiri načina prisilnega obtoka zraka, se na 
ekranu pojavi simbol  .
3) Pritisnite  da lahko nastavite primerno temperaturo.
4) Pritisnite  ali  da nastavite primerno temperaturo iz razpona 50OC do 230OC.
5) Pritisnite  da nastavite primeren čas delovanja. Vnaprej nastavljen čas je 10 
minut. Pritisnite  ali  da izberete primeren čas iz razpona 10min. - 5h.
6) Pritisnite  da začnete proces kuhanja. 

Kuhanje z uporabo funkcije opekača z ventilatorjem

1) Pritisnite , da bi aktivirali funkcijo pogrevanja, na ekranu se prižge simbol  .
2) Pritisnite  ,  ali  da izberete način opekača z ventilatorjem Vnaprej nasta-
vljena temperatura je 180OC. Po izbiri načina opekača z ventilatorjem, se na 
ekranu pojavi simbol  .
3) Pritisnite  da lahko nastavite primerno temperaturo.
4) Pritisnite  ali  da nastavite primerno temperaturo iz razpona 100OC do 
230OC.
5) Pritisnite  da nastavite primeren čas delovanja. Vnaprej nastavljen čas je 10 
minut. Pritisnite  ali  da izberete primeren čas iz razpona 10min. - 5h.
6) Pritisnite  da začnete proces kuhanja.

Kuhanje z uporabo spodnjega grelca s prisilnim obtokom zraka

1) Pritisnite , da bi aktivirali funkcijo pogrevanja, na ekranu se prižge simbol  .
2) Pritisnite  ,  ali  da izberete način spodnjega grelca s prisilnim obtokom 
zraka. Vnaprej nastavljena temperatura je 180OC. Po izbiri načina spodnje-
ga grelca s prisilnim obtokom zraka se na ekranu pojavi simbol  .
3) Pritisnite  da lahko nastavite primerno temperaturo.
4) Pritisnite  ali  da nastavite primerno temperaturo iz razpona 100OC do 
230OC.
5) Pritisnite  da nastavite primeren čas delovanja. Vnaprej nastavljen čas je 10 
minut. Pritisnite  ali  da izberete primeren čas iz razpona 10min. - 5h.
6) Pritisnite  da začnete proces kuhanja.

Kuhanje z uporabo funkcije kombi (mikrovalovi + žar)

1) Pritisnite , da aktivirate funkcijo kombi (mikrovalovi + žar), na ekranu se prižge 
simbol  ali  .
2) Pritisnite  ,  ali  da izberete način funkcije kombi (mikrovalovi + žar). 
Vnaprej nastavljena moč žara je nastavljena na nivo 3. Po izbiri načina žara se na 
ekranu pojavi simbol  .
3) Pritisnite  da lahko nastavite primerno moč žara.
4) Pritisnite  ali  da nastavite primerno moč žara v razponu od 1-3.
5) Da bi nastavili moč mikrovalov (od 100W do 700W) pritisnite gumb , nato  
ali  da nastavite moč. Vnaprej nastavljena vrednost moči je 300W.
6) Pritisnite  da nastavite primeren čas delovanja. Vnaprej nastavljen čas je 10 
minut. Pritisnite  ali  da izberete primeren čas iz razpona 10min. - 90min.
7) Pritisnite  da začnete proces kuhanja.
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Kuhanje z uporabo funkcije kombi (mikrovalovi + prisilni obtok zraka)

1) Pritisnite , da aktivirate funkcijo kombi (mikrovalovi + prisilni obtok zraka), na 
ekranu se prižge simbol  ali  .
2) Pritisnite  ,  ali  da izberete način funkcije kombi (mikrovalovi + prisilni ob-
tok zraka). Vnaprej nastavljena moč žara je nastavljena na nivo 3. Po izbiri načina 
žara se na ekranu pojavi simbol  .
3) Da nastavite temperaturo (iz razpona 50OC - 230OC) pritisnite gumb , nato  
ali  da nastavite primeren nivo temperature.
4) Da bi nastavili moč mikrovalov (od 100W do 700W) pritisnite gumb , nato  
ali  da nastavite moč. Vnaprej nastavljena vrednost moči je 300W.
5) Pritisnite  da nastavite primeren čas delovanja. Vnaprej nastavljen čas je 10 
minut. Pritisnite  ali  da izberete primeren čas iz razpona 10min. - 90min.
6) Pritisnite  da začnete proces kuhanja.

Kuhanje z uporabo funkcije kombi (mikrovalovi + opekač z ventilatorjem)

1) Pritisnite , da aktivirate funkcijo pogrevanja, na ekranu se prižge simbol  ali 
 .

2) Pritisnite  ,  ali  da izberete način opekača z ventilatorjem Vnaprej nasta-
vljena temperatura je 180OC. Po izbiri načina opekača z ventilatorjem, se na 
ekranu pojavi simbol  .
3) Pritisnite  da lahko nastavite primerno temperaturo.
4) Pritisnite  ali  da nastavite primerno temperaturo iz razpona 100OC do 
230OC.
5) Da bi nastavili moč mikrovalov (od 100W do 700W) pritisnite gumb , nato  
ali  da nastavite moč. Vnaprej nastavljena vrednost moči je 300W.
6) Pritisnite  da nastavite primeren čas delovanja. Vnaprej nastavljen čas je 10 
minut. Pritisnite  ali  da izberete primeren čas iz razpona 10min. - 90min.
7) Pritisnite  da začnete proces kuhanja.

Kuhanje z uporabo funkcije kombi (mikrovalovi + spodnji grelec + prisilni 
obtok zraka)

1) Pritisnite , da aktivirate funkcijo kombi (mikrovalovi + spodnji grelec + prisilni 
obtok zraka), na ekranu se prižge simbol  ali  .
2) Pritisnite ,  ali  da izberete način kombi (mikrovalovi + spodnji grelec + 
prisilni obtok zraka). Vnaprej nastavljena temperatura je 180OC. Po izbiri načina 
termocirkulacije, se na ekranu pojavi simbol  .
3) Da nastavite temperaturo (iz razpona 100OC - 230OC) pritisnite gumb , nato  
ali  da nastavite primeren nivo temperature.
4) Da bi nastavili moč mikrovalov (od 100W do 700W) pritisnite gumb , nato  
ali  da nastavite moč. Vnaprej nastavljena vrednost moči je 300W.
5) Pritisnite  da nastavite primeren čas delovanja. Vnaprej nastavljen čas je 10 
minut. Pritisnite  ali  da izberete primeren čas iz razpona 10min. - 90min.
6) Pritisnite  da začnete proces kuhanja.
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Odmrzovanje glede na težo

1) Pritisnite  da aktivirate odmrzovanje glede na težo.
2) Pritisnite  ali  da izberete način D01 ali D02.
3) Pritisnite .
4) Pritisnite  ali  da izberete težo jedi 200g - 1000g (D01) ali 100g - 500g 
(D02).
5) Pritisniti  da začnete proces odmrzovanja.

Odmrzovanje glede na čas

1) Pritisnite  da aktivirate funkcijo odmrzovanja glede na čas.
2) Pritisnite  ali  da izberete način D03.
3) Pritisnite .
4) Pritisnite  ali  da izberete način odmrzovanja (maksimalni čas je 90 min.)
5) Pritisniti  da začnete proces odmrzovanja.

Kuhanje z izbiro gotovih programov

Naprava je opremljena s 13 gotovimi programi. Po izbiri primernega programa, je 
potrebno določiti le težo jedi. Moč, oziroma temperatura, sta nastavljeni avtomatič-
no.

1) Pritisnite  da aktivirate funkcijo auto.
2) Pritisnite ,  ali  da izberete primeren gotovi program iz izbire P01-P13.
3) Pritisnite .
4) Pritisnite  ali  da izberete težo jedi [g]
5) Pritisnite  da začnete proces kuhanja.
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Tabela gotovih programov:

Program Kategorija Jed
P01** Zelenjava Sveža zelenjava
P02** Priloge Krompir – olupljen/kuhan
P03* Priloge Krompir - pečen

Po zvočnem signalu obrniti jed. Naslednja 
etapa mešanega kuhanja se začne avtoma-
tično.

P04 Perutnina / ribe Porcija piščanca / porcija ribe
Po zvočnem signalu obrniti jed. Naslednja 
etapa mešanega kuhanja se začne avtoma-
tično.

P05* Peka kruha in drugih jedi 
iz testa

Piškoti

P06* Peka kruha in drugih jedi 
iz testa

Jabolčna pita

P07* Peka kruha in drugih jedi 
iz testa

Kiš

P08** Pogrevanje Napitek/juha
P09** Pogrevanje Jed na krožniku
P10** Pogrevanje Omaka/golaž/jed
P11* Zamrznjena hrana Zamrznjena pizza
P12* Zamrznjena hrana Zamrznjen pomfri
P13* Zamrznjena hrana Zamrznjena lazanja

• Programi označeni z * imajo etapo pogrevanja. Med pogrevanjem se čas kuhanja 
prekine in pojavi se simbol pogrevanja. Po pogrevanju se oglasi alarm in simbol 
pogrevanja utripa.
• Programi označeni z ** uporabljajo le funkcijo mikrovalov.

Funkcija podgrevanja 
Funkcijo pogrevanja lahko zaženete po izbiri funkcij: prisilnega obtoka zraka, 
termocirkulacija, kombi (mikrovalovi + prisilni obtok zraka), kombi (mikrovalovi + 
termocirkulacija).

1)  Pritisnite , na ekranu se pojavi simbol .
2) Da začnete pogrevanje je potrebno pritisniti gumb  . Po dosegu primerne tem-
perature se , trikrat oglasi zvočni signal ”biip”. Pogrevanje lahko prekinete tako, da 
odprete vratca ali pritisnete .
Pozor: Funkcija pogrevanja deluje le, če prej izberemo zgornje načine. Med pogre-
vanjem je funkcija mikrovalov izklopljena.

Starševska blokada

Vklop blokade zagona: V načinu pripravljenosti pritisnite in držite  3 sekunde – 
naprava odda dolg zvočni signal, kar signalizira vklop blokade zagona oz. se prižge 
simbol  na ekranu.
Odblokiranje.: Kadar je aktivna blokada zagona, pritisnite in držite  3 sekunde 
– naprava odda dolg zvočni signal, kar signalizira izklop blokade zagona oz. iz 
ekrana izgine simbol  .
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Okvara Možen razlog Odstranitev

Pečica se ne more zagnati.

Priključni kabel ni pravilno pove-
zan z vtičnico

Izklopite vtikač in ga ponovno 
vklopite po 10 sekundah.

Pregoreta varovalka ali varno-
stni izklop.

Zamenjajte varovalko ali vklopi-
te izklop (popravilo le na Servis 
Amica)

Problem z vtičnico Vtičnico preverite s pomočjo 
drugih električnih naprav.

Pečica ne greje. Vratca niso pravilno zaprta. Dobro zaprite vratca. 

Steklen vrtljiv krožnik je med 
delovanjem mikrovalovne peči-

ce glasen.
Umazano vrtljivo vodilo in dno 
pečice.

Glej ”Vzdrževanje mikrovalovne 
pečice”

Mikrovalovna pečica kvari sliko na televizijskem 
zaslonu

Radijski in televizijski sprejem sta ob delovanju 
mikrovalovne pečice lahko motena. To je podob-
no kot v primeru majhne elektronske naprave, 
kot so na primer kuhinjski mešalnik, sesalec ali 
električni ventilator. To je normalen pojav

Pečica ne sveti dobro Pri kuhanju z nizko močjo mikrovalov lahko luč 
pečice oslabi. To je normalno.

Para se zbira na vratcih, vroč veter pa se odvaja 
skozi zračnike

Med kuhanjem se lahko iz jedi pojavi para. Večji 
del pare se odvede skozi zračnike. 
Določen del se lahko vseeno nakopiči na hla-
dnem mestu, kakršna so na primer vratca pečice. 
To je normalno.

POPRAVILO OKVAR

ČIŠČENJE
Pred čiščenjem se prepričajte, da je pečica izklopljena iz vtičnice.
a) Po uporabi očistite notranjost pečice z vlažno krpo.
b) Pripomočke očistite na običajen način v vodi s sredstvom za pomivanje.
c) Okvir vratc, tesnilo in bližnji elementi morajo biti pazljivo očiščeni z mokro krpo.  Med čiščenjem povr-
šine vratc in pečice je potrebno uporabljati le nežna, nebrusna mila in detergente, nanešene z gobico ali 
mehko krpo. 

Med čiščenjem steklenih vratc ne uporabljajte nobenih ostrih brusilnih sredstev ali kovinskih gobic, saj 
lahko to povzroči praske na površini in poškodbe na šipi. 

Za čiščenje notranje komore: v posodo ožemite pol limone, dodajte 300 ml vode in vklopite delovanje 
mikrovalovne pečice na 100% moč za 10 minut.
Po čiščenju je pečico potrebno izklopiti iz elektrike in notranjost očistiti z mehko suho krpo.
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GARANCIJA, POPRODAJNE STORITVE
Garancija

Garancijske storitve skladno z garancijskim listom.
Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo zaradi nepravilnega ravnanja z izdelkom.

Izjava proizvajalca

Proizvajalec s tem izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve 
spodaj navedenih evropskih direktiv:

• nizkonapetostne direktive 2014/35/UE
• direktive o elektromagnetni združljivosti 2014/30/UE 
• direktive o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES
• direktive o RoHS 2011/65/ES

in zato je bil izdelek označen z  oz. je bila zanj izdana uredba o 
skladnosti, ki je na voljo organom, ki nadzorujejo trg.
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Tabele in Nasveti – pečenje/vroč zrak

Ti Posoda Raven Temperatura Čas (min)
Orehovo pecivo Pekač za torte Vrtljivi krožnik 170/180 30/35
Pita s sadjem Pekač za torte Ø 

28 cm
Vrtljivi krožnik, mala 

okrogla rešetka 150/160 35/45
Kolač Pekač za torte Vrtljivi krožnik 170/190 30/45

Okroglo testo npr. 
Pica s krompirjem Steklen pekač Vrtljivi krožnik, mala 

okrogla rešetka 160/180 50/70

Biskvit Pekač za torte Ø 
26 cm

Vrtljivi krožnik, mala 
okrogla rešetka 160/170 40/45

Rulada z želejem Steklen pekač 1 110 35/45
Pecivo z višnjami Steklen pekač 1 170/180 35/45

Nasveti glede posode za peko
Najpogosteje uporabljane posode za peko so črni kovinski pekači. Če za peko na-
meravate uporabiti mikrovalove, uporabljaj steklene, keramične ali plastične posode 
za peko. Odporne morajo biti do temperature 250ºC. Če uporabljate prav take 
posode, se lahko testo ne zapeče dobro. 

Nasveti glede tega kako zapeči testo
Različne količine in vrste testa zahtevajo različne temperature in časa pečenja Naj-
prej poskusite z nižjimi nastavitvami, nato pa, glede na potrebe, uporabite višje tem-
perature.  Nižja temperatura zagotovi enakomerno peko. Vedno pekač položite na 
sredino vrtljivega krožnika. 

Predlogi glede peke.
Kako preveriti, če je testo pečeno.
V najvišji del testa 10 minut pred koncem časa peke vstavite zobotrebec. Če se testo 
ni prijelo na zobotrebec, je testo gotovo.

Če je testo zelo temno:
Naslednjič izbrati nižjo temperaturi in peči dlje. 

Kadar je testo preveč suho
V testo naredite nekaj malih luknjic z zobotrebcem po koncu peke. Nato posipaj-
te testo s sadjem ali z alkoholno pijačo. Naslednjič zvišajte temperaturo za 10º in 
zmanjšajte čas peke.

Kadar testo ne hoče iz pekača, ko ga obrnemo 
Dovoli, da testo poleži 5 do 10 minut po peki, takrat ga je lažje vzeti iz pekača. Če 
vseeno ne gre iz pekača, je potrebno z nožem obrobiti pecivo po robovih. Naslednjič 
je potrebno pekač namazati z večjo količino maščobe.

Nasveti glede varčevanja z energijo
Kadar pečete več kot eno testo, svetujemo peko enega za drugim, ko je pečica še 
vroča. To omogoča zmanjšanje časa pečenja za druge in kasnejše testo.
Priporoča se uporaba temnih posod odpornih na žar – pobarvanih ali lakiranih na 
črno – saj takrat bolje absorbirajo toploto. 
Ko imamo opravka z dolgim časom pečenja, lahko izklopimo pečico 10 minut pred 
koncem časa peke in uporabiti preostanek toplote do konca pečenja. 

Kakšne vrste posode odporne na žar naj uporabljamo? 

Funkcija mikrovalov
Pri funkciji mikrovalov si zapomnite, da mikrovalove odbijajo kovinske površine. Ste-

PRAKTIČNI NASVETI
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klo, porcelan, glina, plastika oz papir prepuščajo mikrovalove. 
Zato kovinski lonci, posode ali druge posode s kovinskimi deli ali dekoracijo ne sme-
jo biti uporabljane v mikrovalovni pečici. Steklena posoda oz. glina s kovinsko deko-
racijo ali vsebnostjo (np. svinčevo steklo) ne morejo biti uporabljene v mikrovalovni 
pečici.
Idealen material za uporabo v mikrovalovni pečici je steklo, porcelan, glina ali plasti-
ka odporna na ogenj. Tanko in delikatno steklo oz. porcelan morajo biti uporabljane 
kratek čas. (np. pogrevanje).
Vroče jedi posodam predajajo svojo toploto, ki so lahko zato zelo vroče. Zato je po-
trebno biti pazljiv in uporabljati kuhinjske rokavice! 
Kako testirati posodo odporno na žar, ki jo planiramo uporabiti
Postavite posodo, ki jo želite uporabiti, za 20 minut na maksimalno moč mikrovalov. 
Po tem času, če je hladna ali malce ogreta, je primerna za uporabo. Če se ogreje ali 
pride do kratkega stika, to pomeni, da ne spada v mikrovalovno pečico

Funkcija žara in vročega zraka 
V primeru funkcije žar morajo biti posode odporne na žar odporne na temperaturo 
vsaj 300°C.
Plastične posode so primerne za uporabo ob povezavi s funkcijo žar.

Mikrovalovi + funkcija žar
V primeru funkcije mikrovalov + žara, uporabljena posoda mora biti primerna za 
uporabo pri obeh funkcijah – mikrovalov in žara. 

Aluminijaste posode in folija
Vnaprej pripravljene jedi v aluminijastih posodah ali foliji se lahko položi v mikrova-
lovno pečico le kadar se zagotovi naslednje pogoje: 
• Potrebno je upoštevati navodila proizvajalcev, opisanih na vsakem pakiranju. 
• Aluminijaste posode ne morejo biti višje od 3 cm in ne smejo biti v kontaktu s 
stenami pečice (minimalni odstop je 3 cm). Vsako aluminijasto zapiralo mora biti 
odstranjeno.
• Aluminijasto posodo položite neposredno na vrtljivi krožnik. Če uporabljate železno 
stojalo, posodo položite na porcelanast krožnik.  Posode nikoli ne postavite nepo-
sredno na železno stojalo! 
• Čas kuhanja je daljši če mikrovalovi do jedi prehajajo le od zgoraj. Če imaš kakr-
šnekoli dvome, je najbolje uporabiti posodo, ki je primerna za uporabo v mikrovalov-
nih pečicah.  
• Aluminijasta folija je lahko uporabljena do odbijanja mikrovalov med procesom od-
mrzovanja. Delikatna živila, npr. perutnina, mleto meso, mora biti varovana pred 
nadmernim gretjem tako, da pokrijemo posamične kote.
• Pomembno: aluminijasta folija se ne sme stikati s stenami pečice, saj to lahko 
povzroči kratke stike. 

Pokrovke 
Priporočamo uporabo steklenih ali plastičnih pokrovk ali folije, saj: 
1. Lahko to prepreči prekomerno paro (predvsem med zelo dolgim kuhanjem);
2. Časi kuhanja so krajši;
3. Hrana se ne posuši;
4. Aromatičnost se ohrani.
Pokrovka mora imeti odprtine, da ne pride do previsokega tlaka. Prav tako morajo 
biti odprte plastične vrečke.  Stekleničke za dojenčke ali kozarci s hrano za dojenčke 
kot tudi podobne posodice naj se pogrevajo brez pokrovk/zamaškov, v nasprotnem 
primeru lahko eksplodirajo. 

PRAKTIČNI NASVETI
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1) Ta naprava je namenjena izključno domači uporabi.
2) Ta pečica je namenjena izključno vgradnji v pohištveno vzidavo. Ni namenjena delovanju kot prosto-
stoječa naprava na pultu ali uporabi izven omare.
3) Omarica za vgradnjo ne sme imeti zadnje stene. Iz zadnje strani naprave mora biti odprti kanal za 
pretok zraka. 
4) Zadnja letev podstavka / montažne police mora biti nameščena vsaj  100mm od stene, prostora (za 
napravo se mora nahajati odprtina)
5) Montažna omara mora imeti odprtino za ventilacijo spredaj s površino minimalno 250cm2.

Pozor:
-  Ventilacijske odprtine in kanal za pretok zraka mora ne smejo biti zaprti.
-  Pravilno delovanje naprave je garantirano ob pravilni montaži v vgradnjo. 
-  Pohištvena vgradnja mora biti izdelana iz materialov odpornih na višje temperature (do 90OC).
-  Naprava je opremljena z vtičem in je lahko priklopljena le do vtičnice z ozemljitvijo, pri čemer mora biti 

vtič po pravilni namestitvi naprave lahko dostopen.
-  Električna napetost mora biti v skladu z napetostjo, podano na podatkovni tablici izdelka.
-  Ne smete uporabljati adapterjev, podaljškov in razdelilcev. Prevelika teža lahko povzroči požar.

MONTAŽA NAPRAVE V POHIŠTVENO VZIDAVO
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MONTAŽA NAPRAVE V POHIŠTVENO VZIDAVO
 Pazljivo namestite napravo v notranjost in zagotovite, da se nahaja na sredini glede na bočne stene 

pohištva.
 Odprite vrata naprave in jih pritrdite z vijaki, ki so bili priloženi napravi.
 Pazite, da napajalni kabel ni stisnjen med elemente vgradnje S

L
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