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Pozor!
Pečico začnite uporabljati šele, ko se seznanite s tem navodilom za uporabo.

Pečico je namenjen izključno za hišno gospodinjsko uporabo.

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

SPOŠTOVANI KUPEC,

Pečico Amica združuje v sebi odlike izjemne enostavnosti uporabe in odlične učinkovitosti. 
Ko boste navodilo imeli prebrano, uporaba štedilnika ne bo problem.

Za vsak pečico, ki zapusti tovarno, se pred pakiranjem na kontrolnih mestih temeljito preveri 
varnost in funkcionalnost.

Prosimo, da pred začetkom uporabe naprave pozorno preberite navodila za uporabo.
Zagotavljanje usklajenosti z vsebino v navodilih vas bo ščitilo pred neustrezno uporabo.

Navodilo je treba shraniti in hraniti tako, da ga boste imeli vedno pri roki.
Skrbno upoštevajte navodila za uporabo, da preprečite kakršnokoli nezgodo.
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NAVODILA NANAŠAJOČA SE NA VARNOST UPORABE 

Pozor.Naprava in dostopni deli le-te postanejo tekom upora-
be vroči. Posebna pozornost mora biti namenjena možnosti 
dotika grelnih elementov. Otroci, mlajši od 8 let, se morajo 
nahajati daleč stran od štedilnika, če niso pod stalnim nad-
zorom.
To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter 
osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi spo-
sobnostmi in osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanj, če 
se ta uporaba odvija pod nadzorom odgovorne osebe ali 
skladno z navodilom za uporabo naprave, če za to poskrbi 
oseba, odgovorna za varnost teh oseb. Bodite posebej po-
zorni na otroke, da se ne bodo igrali z napravo.  Čiščenja in 
vzdrževalnih opravil ne smejo opravljati otroci, če niso pod 
nadzorom.
Pri uporabi postane naprava vroča. Potrebna je previdnost 
v cilju preprečitve dotikov vročih elementov v notranjosti 
pečice.
Dostopni deli lahko tekom uporabe postanejo vroči. Pripo-
roča se zadrževati majhne otroke daleč stran od naprave.
Pozor. Ne uporabljajte abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih 
predmetov za čiščenje stekla vratic, saj lahko opraskajo 
površino, kar lahko povzroči razpoke na steklu.

Pozor. Za izognitev možnosti električnega udara se je treba 
pred zamenjavo žarnice prepričati, da je naprava izklopljena.
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NAVODILA NANAŠAJOČA SE NA VARNOST UPORABE 

Za čiščenje pečice se ne sme uporabljati opreme za čiščenje 
s paro.
Nevarnost opeklin! Ob odprtju vratic pečice lahko izstopi vro-
ča para. Tekom ali po končanju segrevanja, peke ali kuhanja 
je treba previdno odpreti vrata pečice. Ob odpiranju vrat se 
ne nagibati nad vrati. Treba se je zavedati, da je lahko para 
pri nekaterih temperaturah nevidna.

l	 Pozorni morate biti na to, da se mali gospodinjski aparati skupaj z vodi ne bodo 
dotikali razgretih delov štedilnika ali grelne plošče, saj izolacija teh aparatov ni 
odporna na učinkovanje visokih temperatur.

l	 Tekom peke se ne sme puščati pečice brez nadzora. Olja in maščobe se lahko 
zaradi pregretja vnamejo.

l	 Ne sme se na odprta vrata pečice postavljati posod z maso presegajočo 15 kg.

l	 Prepovedano je uporabljati pečico s tehnično napako. Kakršnekoli napake na 
napravi sme odpravljati izključno oseba z ustreznimi pooblastili. 

l	 V vsaki situaciji pojava tehnične napake je treba brezpogojno odklopiti pečico od 
vira elektrike. 

l	Napravo se sme uporabljati izključno skladno z nameni, za katere je bila projek-
tirana. Kakršnekoli druge vrste uporabe (npr. v cilju ogrevanja prostorov) je treba 
razumeti kot neustrezne in nevarne.
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KAKO VARČEVATI Z ENERGIJO

Kdor odgovorno izkorišča 
energijo, ne le zmanjšuje 
stroške gospodinjstva, pač 
pa tudi ravna v korist stanja 
naravnega okolja. Zato 
pomagajmo, varčujmo z 
električno energijo! In to 

dosegamo na naslednji način:

l	Preprečujemo nepotrebno „kukanje 
pod pokrovko ”.
Ne odpiramo po nepotrebnem prepogosto 
vrat pečice.

l	Uporabljamo pečico samo v primerih 
večje količine jedi za pripravo.
Meso s težo do 1 kg boste varčneje skuhali 
ali spekli v posodi na plošči štedilnika.

l	Izkoristitev toplote po izklopu pečice.
V primeru časov priprave jedi prek 40 minut 
je brezpogojno treba izklopiti pečico 10 minut 
pred koncem pečenja ali kuhanja.

Pozor! V primeru uporabe programerja 
je treba programirati ustrezno krajše 
čase kuhanja jedi.

l	 Skrbno zapiranje vrat pečice. Toplota 
uhaja zaradi nesnage na tesnilih vratic. Naj-
boljša je takojšnja odstranitev.

l	Ne vgrajujemo pečice v neposre-
dni bližini hladilnikov /zamrzovalnikov. 
Poraba energije se zaradi tega po nepotreb-
nem poveča.
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Naprava je bila za čas tran-
sporta zaščitena pred poško-
dovanjem. Prosimo, da po 
razpakiranju naprave od-
stranite elemente embalaže 
na način, ki ne ogroža okolja. 
Vsi materiali, uporabljeni za 

embalažo, so okolju prijazni, v celoti jih je 
možno reciklirati, kar je označeno z ustreznim 
simbolom.

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

ROZPAKIRANJE UMIK IZ UPORABE

Ta naprava je označena 
skladno z evropsko direktivo 
2012/19/EU in poljskim zako-
nom o odpadni električni in 
elektronski opremi s prečrtanim 
zabojnikom za odpadke.

Taka oznaka obvešča, da se 
zadevne opreme po odrabi ne sme odlagati 
skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. 
Uporabnik jo je dolžan oddati subjektu, spe-
cializiranemu za zbiranje odpadne električne 
in elektronske opreme. Ti zbiralci odpadkov, v 
tem lokalna zbirna mesta, trgovine in občin-
ske enote, tvorijo ustrezni sistem, ki omogoča 
sprejem te odrabljene opreme.

Ustrezno ravnanje z odpadno električno 
in elektronsko opremo pomaga preprečiti 
zdravju ljudi in stanju naravnega okolja 
škodljive posledice, izhajajoče iz prisotnosti 
v njej nevarnih sestavin in iz neustreznega 
skladiščenja in predelave take opreme. 
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OPIS IZDELKA

Zasučni gumb izbo-
ra funkcije pečice

Elektronski progra-
mer

Zasučni gumb regu-
latorja temperature

Kontrolna lučka 
termoregulatorja

Tipka spremembe 
nastavitev ”+”

Tipka MENI

Tipka spremembe 
nastavitev „-”
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KARAKTERISTIKE IZDELKA

Dodatna oprema

Pekač za pecivo* Rešetka za peko na žaru
(sušilna lestvica)

Pekač za peko (globoki)*

*Odvisno od modela 

Stranski lestvici

Vilice in okvir ražnja*
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Vgradnja pečice

l	Prostor, v katerega nameravamo posta-
viti štedilnik, mora biti suh in zračen ter 
mora imeti pravilno delujočo ventilacijo, 
postavitev pečice mora omogočati prost 
dostop do vseh elementov upravljanja z 
njim.

l	Pečica je izvedena v razredu Y. Pohištvo 
za vgradnjo pečice vanj mora biti prevle-
čeno z materiali in oblepljeno z lepilom, 
odpornim na temperaturo 100°C. 
Neizpolnjevanje tega pogoja ima lahko 
za posledico deformiranje površine ali 
odlepitev obloge.

INSTALACIJA

l	Izdelati v pohištvenem elementu odprtino 
z dimenzijami kot na slikah: A-vgradnja 
pod delovnim pultom, B-visoka vgradnja.

 V primeru da ima pohištveni element 
hrbtno stranico, je treba v njej izdelati 
odprtino za električni vod.

l	Potisniti pečico do konca v odprtino ter jo 
pritrditi na ohišje s štirimi vijaki (Sl. C).

Sl. A

Sl. B

Pozor:
Tekom izvajanja vgradnje naprava ne 
sme biti priklopljena na vir napajanja.

Sl. C
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INSTALACIJA 

l	Pečica je tovarniško prilagojena za napa-
janje z izmeničnim enofaznim tokom (230V 
1N~50 Hz) in opremljena s priklopnim 
vodom 3 x 1,5 mm2 dolžine približno 1,5 
m z zaščtnim kontaktom.

Priklop pečice na električno 
napeljavo

l	Priklopna vtičnica električne napeljave 
mora imeti ozemljitveni količ. Pečica mora 
biti nameščena tako, da bo priklopna 
vtičnica električne napeljave dostopna za 
uporabnika. 

l	Pred priklopom pečice na vtičnico je treba 
preveriti, ali:

 -bosta varovalka in električni sistem 
zdržala obremenitev štedilnika,napajalni  
tokokrog, vtičnica, morajo biti zaščiteni  z 
varovalko min. 16A.

 -je električna napeljava opremljena z učin-
kovitim sistemom ozemljitve, ki izpolnjuje 
zahteve veljavnih standardov in predpisov,

 

Pred izvedbo priklopa pečice na električno 
napeljavo se je treba seznaniti informacijami 
na nazivni ploščici. 

Pozor! Če se napajalni kabel poškoduje, ga 
je treba zamenjati pri proizvajalcu ali v spe-
cializiranem servisu ali pa se menjavo poveri 
ustrezno kvalificirani osebi, da se prepreči 
nevarnost. 

Po namestitvi pečice mora biti dostopen 
vtič.
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Pred prvim vklopom pečice

Pomembno!
Komoro pečice se sme čistiti samo s 
toplo vodo z dodatkom majhne koli-
čine tekočine za pomivanje posode.

UPORABA 

Zasučni gumbi so „spravljeni” v upravljalski 
plošči, za izbor funkcije je treba:
1. rahlo vtisniti gumb in ga spustiti,
2. nastaviti izbrano funkcijo.
Označbe ob robu zasučnega gumba označu-
jejo zaporedne funkcije, ki jih realizira pečica.

1

2

l	odstraniti elemente embalaže, izprazniti 
predal, očistiti komoro pečice in grelno plo-
ščo tovarniško nanešenih konservacijskih 
sredstev,
l	vzeti ven iz pečice elemente opreme v njej 
in jih umiti v topli vodi z dodano tekočino za 
pomivanje posode,
l	vklopiti ventilacijo v prostoru ali odpreti 
okno,
l	segreti pečico (na temp. 250°C, za pribl. 30 
min.), odstraniti nečistočo in temeljito umiti, 
grelna polja plošče je treba segrevati pribl. 4 
minute brez postavitve posod nanje.
l	izvesti opravila v zvezi s štedilnikom ob 
upoštevanju varnostnih navodil.

Pozor!
V pečicah, opremljenih z elektronskim 
programerjem Ts, se po priklopu na 
omrežje v polju zaslona prikaže cik-
lično utripajoča ura „0.00”. 
Treba je nastaviti trenutni čas 
programerja (glej uporaba progra-
merja ). Če se ne nastavi tekoči čas, 
pečica ne deluje.
 

Pomembno!

Elektronski programer Ts je opremljen 
s senzorji, ki se jih upravlja s prstnimi 
dotiki označenih mest na površini. 
Vsaka ponastavitev senzorja se potrdi 
z zvočnim signalom.
Površine senzorjev morajo biti čiste.
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UPORABA 

Elektronski programer Ts

Nastavitev trenutnega časa

Po priklopu na omrežje ali po ponovni aktiva-
ciji po obnovi izpadle napetosti, se na zaslonu 
prikaže utripajoče 0.00,

lpritisniti na senzor 1, na zaslonu se pojavi 
simbol ,

lnastaviti trenutni čas s pomočjo senzorjev 
2 in 3.

Po preteku približno 7 sekund po končanju 
opravila nastavitve časa, se novi podatki 
shranijo v spomin, prikazani trenutni čas pa 
neha utripati.

Korekcijo časa se lahko izvede kasneje s 
hkratnim pritiskom na senzorja 2 in 3,  prikaz 
na zaslonu začne utripati. Nato lahko pona-
stavite trenutni čas.
Pozor!
Pečico se lahko zažene šele, ko se prikaže 
simbol  na zaslonu.

    - označbe za delovnih funkcji

MENI  - senzor izbora funkcije dela progra-
merja 1

<   - senzor  ”-” 2
>   - senzor ”+” 3

Simboli in piktogrami

Minutnik

Minutnik se lahko aktivira ob vsakem času, 
ne glede na stanje aktivnosti drugih funkcij 
programerja. Čas se lahko izbere na razponu 
od 1 minute do 23 ur in 59 minut.
Za nastavitev minutnika je treba:

lpritisniti na senzor 1, na zaslonu bo utripal 
simbol :

lnastavite čas minutnika s senzorjema 3 in 2,

Zaslon prikaže nastavljeni čas minutnika in 
aktivno delovno funkcijo .

Po preteku nastavljenega časa se sproži 
zvočni signal in utripa ,

lpritisniti na senzor 1, 2 ali 3 za izklop si-
gnala, funkcija  ugasne, zaslon prikazuje 
trenutni čas.

Pozor!
Če zvočnega signala ne izklopite ročno, se 
izklopi samodejno po približno 7 minutah.

2 31

00 00
MENU

00 00
MENU
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UPORABA 

Polavtomatsko delo

Da se bo pečica izklopila ob določeni uri, je 
treba:

lnastaviti zasučna gumba funkcij pečice in 
regulacije temperature v položaja, pri katerih 
naj dela pečica,

lPritiskati na senzor 1 do trenutka, v katerem 
začne vsebina na zaslonu utripati:

lnastaviti želeni čas dela s senzorjema 3 in 
2, na razponu od 1 minute do 10 ur.

Nastavljeni čas se vnese v spomin po prib-
ližno 7 sekundah, na zaslonu se ponovno 
prikaže trenutni čas ob aktivni delovni funkciji 
AUTO.
Po preteku nastavljenega časa se pečica 
samodejno izklopi, vklopi se zvočni signal, a 
delovna funkcija AUTO bo utripala,

lnastaviti zasučna gumba funkcij pečice in 
regulacije temperature v položaja izklopljeno,

lpritisniti na senzor 1, 2 ali 3 za izklop si-
gnala, funkcija AUTO ugasne, zaslon pa kaže 
trenutni čas.

Pozor!
Pri pečicah, ki so opremljene z enim up-
ravljalskim gumbom, je zasučni gumb funkcij 
pečice združen z regulatorjem temperature.

Avtomatsko delo

Če naj se pečica vklopi ob izbranem času in 
ob izbranem času izklopi, je treba nastaviti 
čas trajanja dela in čas končanja dela:

lPritiskati na senzor 1 do trenutka, v katerem 
začne vsebina na zaslonu utripati:

lnastaviti želeni čas dela s senzorjema 3 in 
2 kot za polavtomatsko delovanje,
lPritiskati na senzor 1 do trenutka, v katerem 
začne vsebina na zaslonu utripati:

lNastaviti čas izklopa (končanja dela) s 
senzorjema 3 in 2, ta čas je lahko časovno 
oddaljen za do 23 ur in 59 minut,

lnastaviti zasučna gumba funkcij pečice in 
regulacije temperature v želena položaja, v 
katerih naj dela pečica.
Delovna funkcija AUTO je aktivna, delovanje 
pečice se začne v trenutku, enakemu razliki 
med nastavljenim časom zaključka dela in 
nastavljenim časom trajanja dela (npr. nas-
tavljeni čas trajanja dela je 1 ura, nastavljeni 
čas zaključka dela je 14.00, iz tega izhajajoči 
čas samodejnega vklopa pečice je 13.00.).

80 80
MENU

80 80
MENU

88 80
MENUMENU



     15

UPORABA 

Po dosegi časa zaključka dela se pečica 
samodejno izklopi, vklopi se zvočni signal, 
hkrati utripa delovna funkcija AUTO ,

lnastaviti zasučna gumba funkcij pečice in 
regulacije temperature v položaja izklopljeno,

lpritisniti na senzor 1, 2 ali 3 za izklop si-
gnala, funkcija AUTO ugasne, zaslon pokaže 
trenutni čas, npr. 12.35.

Brisanje nastavitev

V vsakem trenutku je možno brisati nasta-
vitve minutnika ali funkcije avtomatskega 
delovanja.

Brisanje nastavitev avtomatskega delovanja:
lhkrati pritisniti na senzorja 2 in 3,

Brisanje nastavitev minutnika:
ls senzorjem 1 izbrati funkcijo minutnika,
lponovno pritisniti na senzorja 2 in 3.

Sprememba tona zvočnega signala

Ton zvočnega signala je možno spremeniti 
na naslednji način: 

lhkrati pritisniti na senzorja 2 in 3,
ls senzorjem 1 izbrati funkcijo „ton”, vsebina 
na zaslonu bo utripala:

ls senzorjem 2 izbrati ustrezni ton na raz-
ponu od 1 do 3. 

12 35
MENU

88 81
MENU
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UPORABA 

Funkcije pečice in uporaba le-te.

Izklop se izvede z zasukom obeh gumbov 
vpoložaj „ l” / „0”.

Pozor!
Segrevanja (grelca ipd.) se pri izboru 
katere koli funkcije pečice vklopi šele 
po nastavitvi temperature.

Zasučni gumbi so „spravljeni” v upravljalski 
plošči, za izbor funkcije je treba:
- rahlo vtisniti gumb in ga spustiti,
- nastaviti izbrano funkcijo.
Označbe ob robu zasučnega gumba označu-
jejo zaporedne funkcije, ki jih realizira pečica.

Pečice s prisilno cirkulacijo zraka
(s termocirkulacijskim ventilatorjem 
in grelcem)  

Pečico se lahko segreva z uporabo spodnje-
ga in zgornjega grelca, opekača in grelca 
termocirkulacije. Delo te pečice se upravlja 
z uporabo zasučnega gumba vrste delovanja 
pečice - nastavitev se izvede z zasukom 
gumba na želeno funkcijo,
in zasučnega gumba nastavitev temperature 
– nastavitev se izvede z zasukom gumba na 
želeno temperaturo.

   0    Ničelna nastavitev

Neodvisna osvetlitev pečice
Z nastavitvijo zasučnega gumba v 
ta položaj dobimo osvetlitev komore 
pečice.

Vklopljeni ventilator, opekač in 
zgornji grelec
Uporaba te funkcije v praksi omogoča 
pospešitev zaključka pečenja in dvig 
kulinarične vrednosti jedi.

Odmrzovanje
Vklopljen je samo ventilator, brez 
uporabe grelcev.

Hitro razgretje
Vklopljeni zgornji grelec, ventilator in 
opekač. Namenjeno za predhodno 
segretje pečice.

Ojačani opekač
(Supergrill))
Vklop funkcije "ojačani opekač '' 
omogoča peko ob hkrati vklopljenem 
zgornjem grelcu. Ta funkcija omogoča 
dosego povišane temperature v zgor-
njem delovnem prostoru pečice, kar 
povzroči močnejšo zarumenitev jedi 
ter zapeko večje količine jedi v pečici.

Vklopljen opekač 
Površinska peka ("gril") se koristi za 
zapeko majhnih kosov mesa: zrezkov, 
rib, toastov, manjših klobas, kruhkov 
(debelina kosov za ta način peke naj 
ne presega 2-3 cm, tekom pečenja jih 
je treba obrniti na drugo stran).

5050
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0

150
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UPORABA 

Pomembno!
l	Tekom izvajanja hitrega razgrevanja se 

v komori pečice ne sme nahajati pekač 
s testom, kot tudi ne kakršni koli drugi 
elementi, ki niso del opreme pečice. 
Ne priporoča se koristiti funkcijo hitrega 
razgrevanja pri nastavljenem programer-
ju.

l	Tekom uporabe pečice se tvori vodna 
para. To je normalni fizikalni pojav, pred-
viden s strani naših konstruktorjev. Od-
vaja se navzven skozi posebno izhodno 
odprtino, nahajajočo se na zadnji strani 
štedilnika.

Kontrolne lučke

Vklopljen spodnji grelnik
V tem položaju zasučnega gumba 
deluje pečica samo z gretjem spodnje-
ga grelnika. Dopolnilna peka testa s 
spodnje strani (npr. vlažno testo, testo 
s sadnim nadevom).

Vklopljena sta zgornji in spodnji 
grelec
Z nastavljenostjo zasučnega gumba 
v tem položaju se pečica segreva na 
konvencionalni način. Idealna je za 
peko peciva, mesa, rib, kruha, pic 
(nujno je predhodno razgreti pečico 
in uporabljati temne pekače), za peko 
na eni ravni.

Vklopljena termocirkulacija
Nastavitev zasučnega gumba v 
položaj „vklopljena termocirkulacija” 
omogoča realizacijo segrevanja 
pečice na prisilni način z uporabo 
termoventilatorja, nameščenega na 
centralnem mestu hrbtne strani ko-
more pečice. Peka se izvaja pri nižjih 
temperaturah kot v primeru uporabe 
konvencionalne pečice.
Uporaba tega načina segrevanja omo-
goča enakomerno kroženje toplote 
okoli jedi, vmeščene v pečici.

Vklopljeni ventilator, spodnji in 
zgornji grelec
Pri tem položaju gumba opravlja peči-
ca funkcijo testo. Tradicionalna pečica 
z ventilatorjem (priporočena funkcija 
tekom peke).
.

Vklopljena termocirkulacija in spo-
dnji grelec
V tem položaju zasučnega gumba 
pečica izvaja funkcijo termocirkulacije 
in vklopljenega spodnjega grelca, kar 
povzroči dvig temperature na spodnji 
strani jedi v pečici. Veliko količino to-
plote se dovede k spodnji strani jedi v 
pečici, primerno za mokro testo, pice.

Ugasnitev kontrolne lučke rumena je znak, da 
je pečica dosegla nastavljeno temperaturo. 
Če kuharski recept zahteva vložitev jedi v 
razgreto pečico, se sme to narediti ne prej 
kot po prvi ugasnitivi rdeče kontrolne lučke 
rumena. Tekom peke se lučka rumena občas-
no vklopi in izklopi (vzdrževanje temperature 
v komori pečice). 
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UPORABA 

Za vklop opekača je treba:
l	nastaviti zasučni gumb pečice v položaj, 

označen s simbolom , 
l	 segrevati pečico približno 5 minut (pri 

zaprtih vratih pečice).
l	 vstaviti v pečico široki pekač na ustrezno 

delovno raven, v primeru peke na ražnju 
pa na raven neposredno pod ražnjem  
vstaviti kovinsko ploščo, ki zadržuje ka-
pljajočo maščobo,

l	zapreti vrata pečice.

Uporaba opekača

Proces peke poteka tako, da na jed učinku-
jejo IR žarki, ki jih oddaja razžarjeni grelec 
opekača. 

Pozor!
Peko je treba izvajati pri zaprtih vratih 
pečice.

Pri uporabi opekača lahko dostopni 
deli pečice postanejo vroči. 
Priporoča se preprečevati otrokom 
dostop do pečice.

Za funkcijo peke in intenzivirane peke je 
treba temperaturo nastaviti maksimalno 
na 250 oC, za funkcijo peke z ventilatorjem 
pa maksimalno na 190 oC.

Uporaba ražnja*

Raženj omogoča vrtljivo pečenje jedi v pečici. 
Namenjen je v glavnem za peko perutnine, 
šašlikov, klobasic ipd. jedi. Raženj se vklopi 
in izklopi hkrati z vklopom in izklopom funkcije 
opekača.
Pri koriščenju teh funkcij lahko tekom peke 
pride do  kratkotrajne ustavitve motorja ali do 
spremembe smeri vrtenja. Zgornje ne vpliva 
na funkcionalnost in kakovost peke.

Priprava jedi na ražnju:

l	namestiti jed na palico ražnja in jo pritrditi 
z vilicami,

l	okvir ražnja potisniti v pečico na delovni 
ravni 3 od spodaj,

l	konico palice vstaviti v sklopko pogona, 
pri tem pazite, da se bo utor kovinskega 
dela ročaja ražnja opiral na okvir

l	odviti ročaj 
l	vstaviti široki pekač na najnižjo raven 

komore pečice in zapreti vrata.

*Odvisno od modela 
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PEKA V PEČICI – PRAKTIČNI NASVETI

Peka kruha in drugih jedi iz testa 

l	 priporoča se peko jedi iz testa v pekačih, ki so del tovarniške opreme štedilnika,
l	 kruh in pecivo je možno peči tudi v modelih in v trgovini kupljenih pekačih, ki 

jih je treba namestiti na sušilni lestvici, priporoča se uporabljati pekače črne 
barve, ki bolje prevajajo toploto in skrajšujejo čas pečenja,

l	 ne priporočamo uporabe modelov in pekačev s svetlimi in bleščečimi se povr-
šinami v primeru koriščenja konvencionalnega gretja (zgornji + spodnji grelec), 
uporaba takih modelov lahko povzroči nezadostno zapečenost jedi spodaj,

l	 pri koriščenju funkcije termocirkulacije ni nujno predhodno segreti komore pečice, 
v primerih drugih vrst gretja pa je treba pred vložitvijo testa v pečico komoro 
pečice prej razgreti,

l	 predno vzamete jed ven iz pečice, je treba preveriti kakovost rezultata peke 
z uporabo lesene paličice (le-ta mora biti pri pravilnem rezultatu peke suha in 
čista),

l	 priporoča se pustiti pečeno jed v pečici še približno 5 minut po izklopu pečice,
l	 temperature pečenja pri uporabi funkcije termocirkulacije so praviloma približno 

20 – 30 stopinj nižje kot v primeru tradicionalne peke (z uporabo zgornjega in 
spodnjega grelca),

l	 parametri peke jedi iz testa, ki so podani v tabeli, so orientacijski in jih je možno 
korigirati odvisno od lastnih kuharskih izkušenj in preferenc,

l	 če informacije, ki jih vsebujejo kuharske knjige, bistveno odstopajo od vrednosti 
v navodilu za uporabo, prosimo, da se ravnate po vsebini v navodilu za uporabo.

Pečenje mesa

l	 za v pečico je treba pripraviti porcijo mesa večjo od 1 kg, manjše kose se pri-
poroča peči na grelni plošči

l	 za peko se priporoča uporabljati žaroodporne posode, ravno tako moraji biti 
ročaji odporni na visoke temperature,

l	 pri peki na sušilni lestvici ali na ražnju se priporoča na najnižji ravni namestiti 
široki pekač z neveliko količino vode,

l	 vsaj enkrat sredi pečenja se priporoča obrniti meso na drugo stran, tekom 
pečenja je treba tudi občasno zaliti meso z izločajočim se sokom ali pa z vročo 
– slano vodo, mesa se ne sme polivati s hladno vodo.
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PEKA V PEČICI – PRAKTIČNI NASVETI

Vrsta peke jedi Funkcija pečice Temperatura Raven Čas [min]

160 - 200 2 - 3 30 - 50

160 - 180 2 - 3 20 - 40*

140 - 160 2 - 3 10 - 40*

200 - 230 1 - 3 10 - 20

210 - 220 2 45 - 60

160 - 180 2 - 3 45 - 60 

190 2 - 3 60 - 70

230-250 4 14 - 18

225 - 250 2 120 - 150

160 - 180 2 120 - 160

160 - 230 2 90 - 120

160 - 190 2 90 - 120

190 2 - 3 70 - 90

160 - 180 2 45 - 60

175 - 190 2 60 - 70

190 - 210 2 40 - 50

170 - 190 3 40 - 50

Pomembno!
V tabeli podani parametri so orientacijski in jih je možno korigirati glede na lastne izkušnje in preference.

*podani časi veljajo za peko v malih modelih

Pečica s prisilnim kroženjem zraka (z ventilatorjem in grelcem)
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Skrb uporabnika za tekoče vzdrževanje pe-
čice v čistem stanju in pravilno vzdrževanje 
le-te imata pomemben vpliv na podaljšanje 
brezhibnega delovanja pečice.

Pred začetkom čiščenja je tre-
ba izklopiti pečico, vsi zasučni 
gumbi morajo biti v položaju 
„izklopljeno”. Z opravili čiščenja 
se sme začeti šele, ko se pečica 
ohladi.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE PEČICE

l	Pečico je treba umiti po vsakokratni upo-
rabi. Pri čiščenju pečice je treba vklopiti 
osvetlitev, da se doseže boljša vidnost 
delovnega prostora.

l	Komoro pečice se sme umivati le z upora-
bo tople vode z dodatkom majhne količine 
tekočine za pomivanje posode.

l	Čiščenje s paro -Steam Clean:
 (črka Q v označbi tipa pečice)
 -na široki pekač, ki se ga namesti na 

prvo raven od spodaj vliti 0,25 l vode (1 
skodelica),

 -zapreti vrata pečice,
 -zasučni gumb regulatorja temperature 

nastaviti v položaj 500C, zasučni gumb 
funkcij pa v položaj spodnji grelec ,

 -segrevati komoro pečice približno 30 
minut,

 -po zaključku čiščenja odpreti vrata pe-
čice, notranjost komore obrisati s krpo 
ali gobico, nato premiti s toplo vodo z 
dodatkom tekočine za pomivanje posode.

Pomembno! 

Za čiščenje in vzdrževanje se 
ne sme uporabljajte nikakršnih 
sredstev za drgnjenje, agresivnih 
čistil, predmetov za drgnjenje.

Za čiščenje sprednje strani ohišja 
uporabljati samo toplo vodo z do-
datkom majhne količine tekočine 
za pomivanje posode ali stekla. 
Ne uporabljajte močnih sredstev 
za čiščenje.

l	Čiščenje s paro -Aqualytic:
 (črki Qa v označbi tipa pečice)
 -na dno komore pečice vliti 0,5 litra vode.
 -zapreti vrata pečice,
 -zasučni gumb regulatorja temperature 

nastaviti v položaj 900C, zasučni gumb 
funkcij pa v položaj zgornji in spodnji 
grelec ,

 -segrevati komoro pečice približno 30 
minut,

 -po zaključku čiščenja odpreti vrata pe-
čice, notranjost komore obrisati s krpo 
ali gobico, nato premiti s toplo vodo z 
dodatkom tekočine za pomivanje posode
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ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE PEČICE

l	Štedilniki označeni s črko D so opremljeni 
z žičnimi vodili (lestvicami) vložkov peči-
ce, ki se jih z lahkoto izvleče. Da se jih 
izvleče v cilju umitja, je treba potegniti za 
spredaj nahajajoči se čepek, nato raz-
makniti vodilo in ga izvleči iz zadenjskih 
čepkov. 

Odstranjevanje lestvic

Nameščanje lestvic

1 2

1 2

l	Štedilniki označeni s črkami Dp so 
opremljeni z nerjavečimi vodili vložkov, 
pritrjenimi na žičnata vodila, ki se jih 
enostavno izvleče. Vodila je treba vzeti 
ven in očistiti skupaj z žičnimi vodili. Pred 
namestitvijo nanje širokih pekačev jih je 
treba potisniti ven (če je pečica segreta, 
je treba vodila potisniti ven tako, da se 
zadnji rob širokega pekača zatakne za 
odbijače, nahajajoče se na  sprednjem 
delu izložljivih vodil) in nato potisniti noter 
skupaj s širokim pekačem.

Pozor! 
Teleskopskih vodil se ne sme umivati 
v pomivalnem stroju.

Odstranitev teleskopskih vodil

Namestitev teleskopskih vodil
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Menjava žarnice osvetlitve   
Pečice

Za izognitev možnosti električnega udara 
se je treba pred zamenjavo žarnice prep-
ričati, da je naprava izklopljena.

l	Vse zasučne gumbe upravljanja s štedilni-
kom je treba nastaviti v položaj „l” / „0” 
in napravo odklopiti od vira napajanja,

l	Odviti in umiti stekleni poklopec lučice ter 
ga temeljito obrisati do suhega.

l	Odviti žarnico iz vtičnega mesta in jo po 
potrebi zamenjati z novo – visokotempe-
raturno žarnico (3000C) s temi parametri: 

 -napetost 230 V
 -moč 25 W
 - navoj E14.

l	Uviti žarnico, paziti, da se jo tesno uvije 
v keramično vtično mesto.

l	Uviti stekleni poklopec lučice.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE ŠTEDILNIKA
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Odmik zaroval tečajev

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE ŠTEDILNIKA

Snemanje vrat 

Za lažji dostop do čistilne komore pečice in 
enostavnejše čiščenje je možno sneti vrata. 
To storite tako, da odprete vrata, zapognite 
navzgor varovalni element, umeščen v tečaju 
(sl. A). Rahlo pripreti vrata, dvigniti in vzeti ven 
v smeri naprej. Vrata namestite nazaj tako 
da ravnate po korakih v obratnem vrstnem 
redu. Pri vstavljanju vrat bodite pozorni na 
to, da zarezo na tečaju pravilno namestite na 
izstopu nosilca tečaja. Po namestitvi vrat na 
pečico je treba nujno vložiti varovalni element 
in ga temeljito pritisniti. Nepravilna name-
stitev varovalnega elementa lahko povzroči 
poškodovanje tečaja pri poskusu zaprtja vrat.

Odstranitev notranjega stekla

1. Z ploskim izvijačem odpeti zgornjo letev 
vrat, z občutkom jo dvigniti ob straneh (sl. 
B).
2. Izvleči zgornjo letev vrat. (Sl. B, C)

A

B

C
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ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE ŠTEDILNIKA

Odstranjevanje notranjih stekel. 3 stekli.

3. Notranje steklo izvleči z mesta pritrjenosti 
(v spodnjem delu vrat). Sl. D.
Pozor! Nevarnost poškodbe pritrjevalne-
ga elementa. Steklo je treba izvleči, ne 
dvigati navzgor.
4. Umiti stekla s toplo vodo in majhno količi-
no čistilnega sredstva. 
Za ponovno namestitev stekel  je treba po-
stopati v obratnem vrstnem redu. Gladki del 
stekla se mora nahajati zgoraj, odsekani vo-
gali spodaj. 
Pozor! Ne sme se pritiskati zgornje letve 
hkrati z obeh strani vrat. Za pravilno na-
mestitev zgornje letve vrat je treba najprej 
pristaviti levi konec letve k vratom, desnega 
pa pritisniti tako, da se zasliši glasni "klik". 
Nato pritisnite letvo na levi strani tako, da se 
zasliši glasni "klik".

D

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Periodični pregledi

Poleg opravil tekočega vzdrževanja štedilnika 
v čistem stanju je treba:
l	 izvajati periodične kontrole delovanja 

krmilnih elementov in delovnih sklopov 
štedilnika. Po poteku garancije je treba 
vsaj enkrat na dve leti na servisu naročiti 
opravitev tehničnega pregleda štedilnika,

l	odstraniti ugotovljene napake v delovanju,
l	opraviti periodična opravila vzdrževanja 

delovnih sklopov štedilnika,

Pozor! kakršna koli popravila in 
izvedbe nastavitev sme opravljati 
le ustrezni servis ali inštalater z 
ustreznimi dovoljenji.



     26

PROBLEM

1.naprava ne dela

2.zaslon programerja 
kaže uro „0.00”

3.ne deluje osvetlitev pe-
čice

VZROK

prekinitev v dovajanju 
toka

naprava je bila odklo-
pljena od električnega 
omrežja ali je prišlo do tre-
nutnega izpada napetosti

razrahljana ali poškodo-
vana žarnica

RAVNANJE

preveriti varovalko hišne 
napeljave, pregorelo za-
menjati

nastaviti tekoči čas
(glej Delovanje progra-
merja)

priviti ali zamenjati pre-
gorelo žarnico (glej raz-
delek Čiščenje in vzdrže-
vanje)

RAVNANJE V PRIMERU OKVARE

V vsaki situaciji okvare je treba:
l	izklopiti delovne sklope štedilnika
l	odklopiti električno napajanje
l	prijaviti potrebo popravila
l	nekatere drobne napake lahko uporabnik sam odpravi tako, da sledi navodilom v 

spodnji tabeli, predno se obrnete na službo za stranke proizvajalca ali na servis, 
opravite preveritve po zaporednih točkah v tabeli.
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Nazivna napetost    230V 1N~  50 Hz

Nazivna moč    maks. 3,1 kW

Dimenzije pečice (višina/širina/globina)  59,5 / 59,5 / 57,5 cm

Izpolnjuje zahteve predpisov EU standardi EN 60335-1, EN 60335-2-6.

TEHNIČNI PODATKI

Izjava proizvajalca

Proizvajalec s tem izjavlja, da ta izdelek izpolnjuje temeljne zahteve spodaj navedenih evropskih direk-
tiv:

l	 nizkonapetostne direktive 2014/35/ES, 
l	 direktive o elektromagnetni združljivosti 2014/30/ES, 
l	 direktive o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/ES, 

in je bil zato ta izdelek označen  ter je bila zanj izstavljena izjava o skladnosti
predložena organom nadzora trga.




