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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 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.



     3

KAZALO

Temeljne informacije......................................................................................2
Navodila nanašajoča se na varnost uporabe ..............................................4
Opis izdelka........................................................................................................8
Karakteristike izdelka.....................................................................................9
Instalacija...............................................................................................................10
Uporaba................................................................................................................12
Peka v pečici-praktični nasveti..........................................................................32
Čiščenje in vzdrževanje štedilnika....................................................................34
Ravnanje v primeru okvare............................................................................41
Tehnični podatki..................................................................................................42



     4

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

Ročaj vrat 
Pečice

Elektronski progra-
mer

Področje funkcij 
pečice

Področje upravljal-
nih senzorjev

Področje tempera-
ture

Področje aktivnosti 
funkcij

Glavno stikalo   

Področje ure

Področje tekstovnih 
informacij
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KARAKTERISTIKE IZDELKA

Dodatna oprema

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

Pekač za peko (globoki)*

Termo sonda*

Žičnata vodila

*Odvisno od modela 
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Vgradnja pečice

l	Prostor, v katerega nameravamo postaviti 
pečico, mora biti suh in zračen in mora 
imeti pravilno delujočo ventilacijo, posta-
vitev pečice mora omogočati prost dostop 
do vseh elementov upravljanja z napravo.

l	Pečica je izvedena v razredu Y. Pohištvo 
za vgradnjo vanj mora biti prevleče-
no z materiali in oblepljeno z lepilom, 
odpornim na temperaturo 100°C. 
Neizpolnjevanje tega pogoja ima lahko 
za posledico deformiranje površine ali 
odlepitev obloge.

INSTALIRANJE

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).

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

Sl. A

59
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560
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min. 600

60
0

Sl. B

Sl. C

Regulacija vrat pečice

Mehanizem regulacije dovoljuje spremembo 
višine namestitve desne strani vrat glede 
na njegovo konstrukcijo. Sprememba 
višine postavitve vrat z ene strani dovoljuje 
niveliranje vrat ali prilagoditev roba vrat in 
kontrolnega panela.

Način regulacije.

l	Zrahljati kapico [1] s ploskim ključem vel. 
13.

l	Z imbus ključem vel. 4 obračajte regula-
cijski zatič [2] v obsegu 180˚, da nastavite 
želeno pozicijo vrat. Pozicijo lahko regu-
liramo v obsegu ± 1,5mm.

l	Z imbus ključem pritrditi pozicije regula-
cijskega zatiča [2], pričvrstiti nasprotno 
kapico[1]. 

1 2
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INSTALIRANJE

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 neodstranljivi napajalni kabel 
poškoduje, mora biti zamenjan pri proizvajal-
cu ali pri specializiranem servisu oz. kvalifici-
rani osebi, saj se s tem izognemo nevarnosti. 

Po namestitvi pečice mora biti dostopen 
vtič.
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UPORABA 

Pred prvim vklopom pečice

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

l		odstraniti elemente embalaže, očistiti 
komoro pečice, onesnaženo s sredstvi 
tovarniške konservacije,

l		vzeti ven iz pečice v njej nahajajočo se 
opremo, očistiti pečico s toplo vodo z 
dodatkom majhne količine tekočine za 
pomivanje posode,

l	 vklopiti ventilacijo v prostoru ali odpreti 
okno,

l		segreti pečico (na temp. 250°C, pribl. 30 
min.), odstraniti nečistoče in temeljito umi-
ti, (glej razdelek: Delovanje programerja 
in upravljanjepečice),

Pomembno!
Pečica je opremljena s programator-
jem z ekranom, ki se upravlja s po-
močjo pritiskov (senzorjev). Senzorji 
se zaženejo po dotiku stekla na mes-
tu, ki je označen za senzor (nastopajo 
piktogrami), zagon pa je signaliziran 
z zvočnim signalom.
Glavno stikalo  se nahaja na desni 
strani ekrana. Zagon glavnega stikala 
nastopi po dotiku stekla na označe-
nem mestu (nastopa piktogram) in 
je signaliziran z v meniju nastavitev 
izbranim zvočnim signalom. (Glej 
poglavje: Delovanje programerja in 
upravljanje pečice).
Površine senzorjev morajo biti 
čiste.

Nekateri modeli so opremljeni z 
osvetljenim ročajem vrat pečice. In-
formacije, ki se tičejo opreme pečice, 
glede na model, se nahajajo v tabeli v 
poglavju Karakteristika izdelka. 
Med delovanjem pečice je osvetlitev 
ročaja vklopljena in deluje kot indi-
kator preostale toplote notranjosti 
pečice, ugasne pa se ko temperatura 
v notranjosti pečice pade pod 50°C, 
a nad 50°C sveti v odvisnosti od 
temperature (tem višja temperatura 
v notranjosti pečice, tem bolj jasno 
sveti).
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UPORABA 

Področje upravljalnih senzorjev

Upravljalni panel ima 12 senzorjev na dotik (brez osvetlitve), ki so označeni s piktogrami 
kot na sliki zgoraj. Ob vsakem dotiku senzorja se oglasi zvočni signal iz brenčala (izjeme so 
navedene v natančnem opisu delovanja). Na desni strani ekrana se nahaja senzor glavnega 
stikala . Dotik aktivnega senzorja se signalizira z zvokom [potrditev]. Dotik neaktivnega 
senzorja, zvok [napaka]. Dolg dotik senzorja – 3 sekunde – se signalizira z zvokom [potrditev2].
Brenčalo oddaja naslednje vrste zvokov:
[on] zvok vklopa
[off] zvok izklopa
[potrditev] dotik senzorja
[potrditev2] dolg dotik senzorja
[napaka] dotik neaktivnega senzorja
[alarm štoparice] – maksimalni čas trajanja 5 min.
[alarm konca hitrega ogrevanja] – maksimalni čas trajanja 5min.
[alarm konca delovanja] – maksimalni čas trajanja 5min.
[alarm odprtih vrat]

Delovanje programerja in upravljanje 
pečice

 - glavno stikalo

 - funkcije pečice
 
 - gotovi programi

 - vklopi / izklopi funkcija hitrega ogrevanja pečice

 - vklopi / izklopi osvetlitev pečice

 - nastavitev temperature
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UPORABA 

 - nastavitev ure

 - nastavitev funkcij ure, štoparica, čas dela, ura končanja dela
 
 - plus / navzgor [+]

 - minus / navzdol [-]

 - nazaj [<]

 - potrditev 

Področje funkcij pečice

Področje, ki kaže na izbrano funkcijo pečice, se osvetli pri naslednjih variantah:

Intenzivnost svetenja ekrana. Osvetlitev je odvisna od dela dneva. Med 5.-22. uro je osvetlitev 
bolj intenzivna kot med 22. – 5. uro. Poleg tega je intenzivnost osvetlitve odvisna od načina 
delovanja naprave:
l	Nizka intenzivnost osvetlitve – v načinu pripravljenosti lahko odčitate prikaz ure,
l	Visoka intenzivnost osvetlitve – v načinu aktivnosti programatorja.  

Področje aktivnosti funkcij

Simbol nivoja peke..................................................................

Simbol aktivnosti hitrega ogrevanja............................................

Simbol aktivnosti blokade vrat (pečica s funkcijo pirolize).........

Simbol aktivnosti funkcije pirolize (pečica s funkcijo pirolize)........

Parno čiščenje............................................................................

Simbol delovanja funkcije ECO.......................................

Simbol delovanja starševske blokade.............................
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UPORABA 

Področje temperature

Temperatura v pečici s simbolom delovanja gretja........

Temperatura termo sonde s simbolom delovanja...........

Čas za začetek/konec procesa s simbolom delovanja.

Področje tekstovnih informacij

Področje tekstovnih informacij sta 2 liniji x 34 znakov kar omogoča prikaz tekstovnih informacij, 
ki nastopajo v jezikovnih verzijah:
angleški, nemški, poljski, ruski, češki, srbski, litovski, estonski, latvijski, francoski, španski, 
turški, švedski, norveški, finski, danski, italijanski, nizozemski.

Področje ure

Področje obsega uro v obliki HH:MM oz. 
simbole: AM/PM, štoparica, čas trajanja, 
čas konca.
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UPORABA 

Vklop programatorja in nastavitev časa.

Po prvem priklopi izdelka na električno nape-
ljavo programator preide v način izbire jezike. 
Ekran je izven področja tekstovnih informacij 
izklopljen. Začetni nastavljen jezik je angle-
ščina. Na levem delu tekstovnega področja 
je prikazan napis „Select language”, na desni 
– ime izbranega jezika. Aktivni so senzorji 
,  in OK. S senzorjema  in  lahko 
zamenjate tekoči jezik. Po dotiku senzorja 
OK se aktualni jezik spremeni na izbranega 
(napis „Select language” se spremeni v isti 
napis v izbranem jeziku). Po naslednjem 
dotiku senzorja OK programator preide do 
nastavitve ure. Natančen opis izbora jezika 
v sekciji „nastavitve”. 

Po priklopu naprave na električno napeljavo 
(ali po prekinitvi napajanja) programator prei-
de v način nastavitve aktualne ure. Na ekranu 
utripa prikaz aktualnega časa, preostali del je 
ugasnjen. Aktivni so senzorji ,  in OK. 
Po dotiku senzorja OK izdelek preide v način 
standby.

Pozor! V primeru premora pri napajanju se 
vsi nastavljeni programi, nastavljene tempe-
rature in štoparica izbrišejo. Če je bil prekinjen 
program pirolitsko čiščenje (ali pa so zaradi 
drugega razloga vrata zablokirana), se pred 
nastavitvijo ure izvede proces hlajenja pečice 
in odpiranja vrat.

Način pripravljenosti (standby).

V tem načinu je poraba moči od naprave ome-
jena na 800mW (razen ob posebnih situacijah 
povezanih s hlajenjem ali osvetlitvijo). Prehod 
do načina standby izbriše vse nastavitve 
funkcij, časov, temperatur, štoparice, izbranih 
programov. Vsi grelci so izklopljeni. Ekran 
je izklopljen z izjemo ure. Aktivni senzorji 

 oz. senzorji blokade tipkovnice  in  
(dotikati skupaj, če se jih dotikamo posebej, 
so neaktivni). Osvetlitev ekrana ima znižano 
intenzivnost.
Če je v notranjosti še vedno priključena son-
da, na ekranu sveti simbol . Simbol se po 
izklopu sonde ugasne.
 
Če temperatura v sondi presega 50°C je 
prikazana temperatura notranjosti (opravlja 
vlogo indikatorja preostale toplote), vključen 
pa je tudi ohlajevalni ventilator. Po znižanju 
temperature na 50°C se ventilator izklopi in 
prikaz temperature notranjosti se ugasne.
Če so vrata pečice odprta, se prižge osvetlitev 
pečice. Osvetlitev se v primeru zaprtih vrat 
zapre avtomatično, pa tudi po 10 minutah, če 
so vrata ves čas odprta.
Če je aktivna blokada senzorjev, je prikazan 
simbol . V tem času sta edina aktivna 
senzorja  in  ki se jih dotikamo skupaj – in 
služita do prekinitve blokade senzorjev.
Prehod iz načina standby do aktivnega 
načina povzroči pojav zvoka [on]. Prehod iz 
aktivnega načina do načina standby prav tako 
povzroči pojav zvoka [off].
Dotikanje neaktivnih senzorjev v načinu stan-
dby ne povzroči potrditve [napake].
Če je naprava v načinu standby, v urah med 
22:00 – 6:00 nastopi znižanje svetlosti ekrana 
na vrednost nastavljeno za nočni način.
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UPORABA 

Aktivni način.

To je način pri katerem lahko izberete že-
lene funkcije, programe, spreminjate nasta-
vitve. Aktivni so senzorji , ,  i  funk-
cije pa se aktivira z dotikom 2 senzorjev: 
starševska blokada in nastavitve. Preostali 
senzorji so aktivirani v primeru potrebe spre-
membe nastavitev ipd. V primeru, da ni de-
janj s strani uporabnika (dotikanja aktivnih 
senzorjev) oz. manjka programiranih dejanj 
(tudi po končanju vseh sprogramiranih akcij) 
programator preide v način standby po 60s 
od zadnje aktivnosti uporabnika ali dokon-
čanja zadnje sprogramirane funkcije (funk-
cija auto-off).
V aktivnem načinu osvetlitev ekrana deluje 
z nominalno svetlostjo. Prikazan je simbol 
okvirjev na ekranu stanja pečice. Na ekranu 
je pokazana aktualna temperatura v pečici 
„--- °C”, kadar je ta temperatura nižja od 
30°C. Če v pečici ni sonde, so elementi 
ekrana, ki so odgovorni za sondo, ugasnje-
ni. V nasprotnem primeru je prikazan simbol 

 in prikazana je temperatura sonde ali „--
°C” , kadar je temperatura nižja od 30°C. 
Na tekstovnem ekranu (levi del) je predsta-
vljeno povabilo „Izberi funkcijo >”, znak „>” 
utripa.

Ura.

Dolg dotik senzorja  povzroči prehod do 
spremembe aktualnega časa. Po vrsti so 
nastavljeni trije parametri: način prikaza 
časa (12H / 24H), ure, minute.
- senzorja  in  spreminjata nastavitve;
- senzor OK povzroči potrditev aktualne na-
stavitve in prehod k naslednjemu parametru;
- senzor  povzroči prehod do prejšnjega 
parametra;
- senzor , senzor  v primeru izbire nači-
na časa (12/24) oz. pri pomanjkanju reakcije 
uporabnika prek 10 sekund povzročita izhod 
brez spremembe prejšnjih nastavitev.
Potrditev vrednosti minut s senzorjem OK 
povzroči zapis potrjenih nastavitev. V prime-
ru načinu 12H je izbor isti kot pri načinu ure 
24H, le da je ob urah 1-12 prikazan „AM”, ob 
urah 13-24 pa „PM”.
Sprememba časa je možna le v standby 
ali aktivnem stanju, ko ni vključena nobena 
funkcija pečice ali štoparica. V taki situacije 
dolg pritisk senzorja generira zvok [napaka] 
in programator ne preide v način spremem-
be aktualnega časa.
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Osvetlitev.

Senzor  deluje neodvisno od preostalih 
funkcij, pritiskanje senzorja ne vpliva na po-
tek preostalih funkcij in nastavitev. Senzor 

 ne deluje v načinu standby.
Luč v pečici se prižge:
- po dotiku senzorja  – na 30 sekund;
- po dotiku in držanju (3s) senzorja  – do 
časa prehoda v način standby  
- po zagonu poljubne funkcije gretja ali goto-
vega programa – na 30 sekund;
- po vklopu in koncu delovanja funkcije „hitro 
ogrevanje” – na 30 sekund;
- po odprtju vrat – do zaprtja vrat, ne dlje kot 
na 10 minut.
Prižgano luč lahko ugasnemo v kateremkoli 
trenutku prek dotika senzorja .

Hladilni motor.

Delovanje hladilnega motorja je neodvisno 
od nastavljenih funkcij in stanju programa-
torja. Hladilni motor ostane vklopljen, kadar 
je temperatura v notranjosti višja od 50°C ali 
izklopljen, kadar temperatura pade pod to 
vrednost. 

Simbol termostat.

Simbol termostat (ob temperaturi pečice) 
signalizira stanje delovanja grelcev. Če je 
katerikoli grelec napajan, se simbol  priž-
ge. Simbol ugasne, če eden izmed grelcev 
ni napajan (npr. ko pečica doseže zadano 
temperaturo in se grelci izklopijo do časa 
padca temperature).

UPORABA 

Funkcije gretja.

Po dotiku senzorja  panel preide do meni-
ja izbora funkcije gretja. Posamezni senzorji 
nosijo v tem času naslednje pomene:

 – izhod iz načina funkcije gretja, brisanje 
nastavitev, prehod k programom;

 – izhod iz načina funkcije gretja, brisanje 
nastavitev, prehod k nastavitvi ure;

 – vrnitev k prejšnjim korakom. V primeru 
prvega koraka – brisanje nastavitev in pre-
hod k aktivnemu načinu

,  – izbor naslednje (prejšnje) pozicije 
iz menija;
OK – potrditev izbor.
[premor v uporabi, 20s] – če se med izbira-
njem funkcij uporabnik 20 sekund ne dotak-
ne nobenega senzorja, programator izbriše 
nastavitve in vrača v aktivni način. 
Na tekstovnem ekranu (leva stran) se priž-
ge napis „Izberi funkcijo gretja >”, znak „>” 
utripa. Na levi strani so prikazane naslednje 
funkcije gretja iz spodnjega seznama. Za-
četna pozicija je funkcija „termo cirkulacija”. 
Pozor: Funkcije z ražnjem se prikažejo le pri 
napravah, v katerih naprava odkrije raženj. 
Izmed treh dostopnih funkcij čiščenja se pri-
kaže le ena aktivna – v odvisnosti od odkrite 
pirolize ali nastavitev v testnem programu.

Istočasno s posamičnimi funkcijami so pri-
kazani primerni piktogrami znotraj okvirčkov, 
ki simbolizirajo notranjost pečice. Uporabnik 
izbere želeno funkcijo s senzorjema  in 
, nato pa jo potrdi s senzorjem OK.
Po potrditvi se opis izbrane funkcije premes-
ti iz desne strani ekrana na levo, desna stran 
pa ostane prazna. Na ekranu temperature 
pečice začne utripati nastavljena vrednost 
temperature. S senzorjema  in  lahko 
modificiramo temperaturo ter jo s senzorjem 
OK potrdimo.

Če programator odkrije prisotnost sonde, 
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preide do nastavitve temperature sonde: Na 
ekranu temperature sonde utripa nastavlje-
na vrednost 80°C, njeni spremembi in potr-
ditvi te spremembe pa služijo senzorji ,   
in OK. Kadar sonde ni, se ta korak preskoči.
V tem trenutku se v pečici prižge luč, aktivna 
ostaneta senzorja [  in  Preostali regula-
cijski elementi se zaženejo po 5 sekundah 
od potrditve.
Na ekranu timerja se prižge simbol [čas de-
lovanja ], ekran pa prikaže pretek časa od 
začetka ogrevanja pečice.
Delovanje pečice lahko končamo (zaustavi-
mo delovanje grelcev in zbrišemo vse na-
stavitve) v poljubnem trenutku z dotikom: 
senzorja  – pečica preide do izbora goto-
vih programov;
senzorja  – pečica preide do načina stan-
dby.
Nastavitev timerja pomeni vklop / izklop 
grelcev v odvisnosti od časovnih nastavitev, 
a na noben način ne vpliva na vrsto izbrane 
funkcije gretja.
Pritisk senzorja funkcije  pri aktivni funkciji 
gretja pomeni prehod do izbora nove funk-
cije gretja, a brez prejšnje prekinitve teko-
čega procesa. Kot nastavljene vrednosti (tip 
funkcije, temperature) so prikazane vred-
nosti tekočega procesa. Nove vrednosti so 
zapomnjene šele po potrditvi temperatur, a 
brez 5-sekundne zakasnitve.
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Sestav funkcij in njihove realizacije oz. razpona možnih nastavitev temperatur in nastavljenih 
nastavitev.

Opis funkcije Realizacija
Temperatura 

[OC]
Nastav-

ljena 
temp.
[OC]

Nivo od 
spodaj

min. maks.

Konvencio-
nalna spodnji grelec + zgornji grelec 30 280 180 3

Piškoti spodnji grelec + zgornji grelec 
+ ventilator termo cirkulacije 30 280 170 3

Žar grelec opekača + pogon ražnja 30 280 280 4

Turbo žar
grelec opekača  + gornji grelec 
+ ventilator termo cirkulacije + 
pogon ražnja

30 280 200 2

Super žar grelec opekača + gornji grelec 
+ pogon ražnja 30 280 280 4

Termocirku-
lacije

grelec ventilatorja + ventilator 
termo cirkulacije 30 280 170 3

Termocirkula-
cije ECO

grelec ventilatorja + ventilator 
termo cirkulacije 30 280 170 3

Pizza
grelec ventilatorja + spodnji 
grelec + ventilator termo cirku-
lacije

30 280 220 2

Porumenitev gornji grelec 30 240 180 -
Zapeči spodnji grelec 30 240 200 -
Čiščenje
Aqualytic* spodnji grelec + zgornji grelec 30 280 90 -

Parno čišče-
nje* spodnji grelec 30 240 50 -

Piroliza* grelec opekača + spodnji grelec - - 480 -

*vrsta čistilne funkcije je odvisna od modela pečice
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Hitro ogrevanje notranjosti pečice.

Po izboru funkcije gretja in nastavitvi tempe-
rature se aktivira senzor hitrega ogrevanja. 
Ta senzor je aktiven do trenutka, ko notra-
njost pečice doseže zadano temperaturo.
Po dotiku senzorja se prižge simbol razgret-
je . Po dosegu zadane temperature se 
simbol  ugasne, luč v pečici se prižiga na 
30s i emitiran je signal [alarm konca hitre-
ga ogrevanja]. Nastopi vrnitev do funkcije 
gretja, pečica pa preide na način ohranjanja 
temperature.

Sodelovanje funkcije hitro ogrevanje s ti-
merjem.
A) Timer nastavljen pred vklopom hitrega 
ogrevanja:
- če je nastavljen le čas trajanja programa 
(polavtomatsko delovanje), se hitro ogreva-
nje takoj zažene;
- če je nastavljen čas trajanja programa in 
ura konca (avtomatsko delovanje), se delo-
vanje hitrega ogrevanja začne v trenutku, v 
katerem bi se običajno začelo delovanje hi-
trega ogrevanja, simbol  pa je prikazan od 
dotika senzorja do konca ogrevanja.
Vklop funkcije ogrevanja ne vpliva na pro-
gramiranje časa delovanja.
B) Senzorja  se dotaknemo v času tra-
janja hitrega ogrevanja – hitro ogrevanje 
se prekine do konca nastavitve timerja. Po 
nastavitvi timerja funkcija deluje tako kot pri 
točki A).

Indikator temperature – termo sonda*

Če je bila termo sonda priklopljena v vtični-
co pred izbiro funkcije gretja, se nastavitve 
temperature termo sonde potrjuje prek na-
stavitev pečice.
Termo sondo lahko kadarkoli priklopimo 
v vtičnico. Prižge se simbol  , na ekranu 
pa utripa nastavljena vrednost temperatu-
re sonde 80°C. Temperaturo lahko spremi-
njamo s senzorjema  in , potrdi se jo s 
senzorjem OK. Do trenutka potrditve tem-
perature termo sonde pečica deluje v skla-
du s prejšnjimi nastavitvami (če uporabnik 
odstrani termo sondo pred potrditvijo tempe-
rature, se pečica vrne na prejšnji način delo-
vanja). Aktivacija termo sonde ne spremeni 
nastavitev temperature pečice.
Po potrditvi temperature termo sonde pečica 
zadrži zadano temperaturo pečice do trenut-
ka, ko indikator doseže zadano temperaturo 
sonde. Naslednje ogrevanje je izklopljeno in 
emitiran je zvok [alarm konca delovanja].
Če uporabnik v času delovanja odstrani ter-
mo sondo (po potrditvi temperature termo 
sonde) bo to obravnavano kot napaka (mo-
žne poškodbe termo sonde) in program se 
prekine.

Sodelovanje termo sonde in timerja:
V primeru istočasne uporabe termo sonde in 
timerja pečica deluje do dosega prvega do-
seženega pogoja konca: do dosega zadane 
temperature termo sonde ali do izčrpanja 
nastavljenega časovnega limita.

*Odvisno od modela 
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Vrsta mesa Temperatura
 [°C]

Svinjina 85 - 90

Govedina 80 - 85

Teletina 75 - 80

Jagnjetina 80 - 85

Divjačina 80 - 85

Temperature za termo sondo

Sprememba nastavitev temperature v 
času delovanja pečice.

V času delovanja pečice so na ekranu tem-
perature pečice in sonde (če obstaja) prika-
zane zadane temperature. Posamičen dotik 
senzorja  povzroči, da se za 5 sekund pri-
kažejo aktualne temperature notranjosti in 
sonde. Naslednji pritisk senzorja povzroči 
prehod do nastavitve temperature pečice, 
tretji – nastavitev temperature sonde (če 
obstaja).
Temperature se spreminja s senzorjema  
in  Dotik simbola OK povzroči zapomjne-
nje nastavljene temperature, dotik  - vrnitev 
pečenja k prej nastavljeni temperaturi.

Timer.

Funkcije timerja so dostopne pod senzorjem 
. Programator je opremljen s štoparico, ki 

deluje neodvisno od drugih nastavitev. Mo-
žna je tudi nastavitev časa delovanja pečice 
(polavtomatisko delovanje) ali nastavitev 
časa delovanja in zamika začetka (avto-
matsko delovanje). Funkcije so dostopne v 
zaporedju štoparica->čas delovanja->čas 
konca, s še enim dotikom senzorja .

Minutnik.
Štoparica odšteva čas nazaj. Po koncu 
odštevanja se emitira [alarm štoparice]. Što-
parica deluje neodvisno od drugih funkcij, 
uporaba štoparice pri gotovem programu ne 
vpliva na potek programa.
Da nastavimo štoparico se je potrebno do-
takniti senzorja . Na ekranu ure začne 
utripati simbol štoparice  oz. vrednost 0:00 
(ali prej nastavljena vrednost štoparice) v 
področju ene ure. S senzorjema  i  se 
spreminja nastavitve, senzor  ali 5-sekun-
dno nedelovanje pa povzročita izhod brez 
sprememb nastavitev štoparice. Senzor  
povzroči potrditev aktualne vrednosti nasta-
vitve štoparice.
Po dotiku  se prikaže simbol štoparice, ki 
signalizira delovanje štoparice, ekran pa po-
novno kaže aktualni čas.
Modifikacije nastavitev štoparica se izvaja 
na analogen način (namesto 0:00 je poka-
zana aktualna vrednost, ki je ostala do alar-
ma). Da bi izklopili štoparico, je potrebno 
nastaviti vrednost „0:00” – po potrditvi take 
vrednosti simbol  ugasne in štoparica se 
izklopi.
Enkraten dotik senzorja  služi vpogledu v 
aktualno vrednost preostalega časa do alar-
ma.
Alarm štoparice se preneha, ko se dotakne-
mo poljubnega senzorja. Maksimalna nasta-
vitev časa štoparice je 2 uri. 

Pozor! Potrebno je uporabljati le termo son-
de, ki so del opreme pečice.
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Polavtomatsko delo.
Polavtomatsko delovanje bazira na nastav-
ljenem času, po katerem se naprava samo-
dejno izklopi. Možen čas izklopa znaša od 1 
minute do 10 ur.
Da bi nastavili čas delovanja, se morate 
dvakrat dotakniti senzorja  (Prvi dotik ak-
tivira štoparico, naslednji preusmeri k nasta-
vitvi časa po katerem se pečica samodejno 
izklopi). Na ekranu ure utripa simbol  oz 
napis „0:00” (ali prikaz aktualnega časa do 
izklopa pečice, če je bila funkcija že prej ak-
tivna). Senzorja  in  menjata vrednost 
nastavitve, senzor  ali 5-sekundno nedo-
tikanje povzroči izhod brez spremembe te-
kočih nastavitev, senzor  pa sproži potr-
ditev tekoče nastavitve časa samodejnega 
izklopa in začetek odštevanja. Simbol  se 
prižge za stalno. Na ekranu 5 sekund utripa 
simbol  in ura konca gretja, nato pa simbol 

 ugasne in pokaže se aktualni čas.
Timer in funkcije gretja lahko nastavite ne-
odvisno, funkcije gretja lahko spreminjate 
tudi med samim delovanjem timerja. Timer 
bo odšteval sprogramiran čas ne glede na 
to, ali je aktivna katerakoli funkcija gretja ali 
ne. Tudi hitro ogrevanje ne vpliva na timer-
jevo odštevanje časa.
Timer lahko deaktivirate tako, da nastavite 
čas delovanja na 0:00.
Po odmerjenju zadanega časa se emitira 
zvok [alarm konca delovanja]. Vsi elementi 
gretja so izklopljeni. Alarm lahko ugasnete 
na 2 načina:
- enkratni pritisk poljubnega senzorja 
povzroči brisanje vseh nastavitev funkcij, 
temperatur ali osvetlitve za 30 sekund;
- z dvakratnim dotikom senzorja  povzro-
čimo prehod v način nastavitve časa delo-
vanja – v tem času lahko nadaljujete s peko 
na zapomnjenih parametrih funkcij gretja 
in temperatur prek ponovno nastavljenega 
časa.

Avtomatsko delo.
Avtomatsko delovanje bazira na nastavitvi 
programatorja, da se pečica vklopi z zaka-
snitvijo in konča proces ob določeni uri.
Da bi nastavili avtomatsko delovanje, je pot-
rebno najprej nastaviti želen čas gretja (kot 
pri polavtomatskem delovanju). Po potrditvi 
časa delovanja s senzorjem , se simbol 

 prižge za stalno, simbol  pa začne utri-
pati – na ekranu utripa čas konca gretja (štet 
je kot aktualen čas + nastavljen čas traja-
nja). V obdobju 5 sekund se je potrebno do-
takniti senzorja  s čimer spremenimo čas 
konca. Nadaljnje spremembe se standardno 
realizira s senzorjema , senzorja ,   
in 5-sekundno nedelovanje pa povzročijo 
vrnitev brez sprememb nastavitev, senzor 
OK potrdi čas konca. Po potrditvi časa kon-
ca se simbola  in  prižgeta na stalno, 
na uri pa je ponovno prikazan aktualni čas.
Med odštevanjem sta do začetka gretja 
prižgana simbola  . V trenutku začetka 
gretja se simbol  ugasne, timer pa naprej 
deluje v polavtomatskem delovanju.  
Pregled in modifikacija nastavljenih časov je 
možna po dotiku senzorja Dotik senzor-
ja povzroči prehod do štoparice, naslednji 
dotik – do nastavitve časa delovanja, tretji 
dotik – do nastavitve časa konca. Spremem-
ba nastavitve časa delovanja na 0 povzroči 
istočasno brisanje časa delovanja in časa 
konca.
Čas konca lahko modificirate v razponu od 
(aktualni čas + čas delovanja + 1 minuta) do 
(aktualni čas + čas delovanja + 10 ur). Čas 
delovanja (pri nastavljenem času konca) 
lahko modificirate pod 0 do  (čas konca – 
aktualni čas – 1 minuta).

Odštevanje časa delovanja.
Programator v poteku delovanja odšteva 
čas pečenja. Aktualni odšteti čas pečenja je 
prikazan na temperaturnem ekranu v najniž-



     24

UPORABA 

ji liiniji skupaj s simbolom [čas delovanja 
]. Odštevan čas je zbrisan v trenutku preho-
da naprave v način standby.
V primeru časovnega delovanja (gotovi 
programi ali nastavljen timer) je na ekranu 
prikazan čas do naslednjega koraka (brez 
simbola ), t.j. primeren čas do začetka ali 
konca gretja. Ekran lahko preklopite v način 
prikaza odštevanja časa z dotikom na sen-
zor  za 3 sekunde. Ponovni 3-sekundni 
dotik tega senzorja povzroči vrnitev do prej-
šnjega stanja.

Starševska blokada.

Naloga starševske blokade je, da otrokom 
onemogoči spremembo nastavitev pečice. 
Po aktiviranju blokade pečica preneha rea-
girati na vsakršne zunanje signale z izjemo 
kombinacije za odblokiranje.

V poljubnem trenutku delovanja lahko aktivi-
rate starševsko blokado (blokada tipkovnice). 
Blokado se aktivira z istočasnim dotikom  in 

, deaktivira pa z istočasnim dotikom  in 
. Aktivno blokado signalizira simbol  na 

ekranu.
Pri aktivni blokadi so vsi senzorji neaktivni 
(če se jih dotikamo, se sproži signal [napa-
ka]), prav tako, če se posamično dotikamo 
senzorjev  in . Edine izjeme so:
- istočasni dotik senzorjev  in , ki deakti-
vira blokado;
- dotik senzorja , ki povzroči prehod k 
načinu standby.

Če je pečica v načinu standby in ima ak-
tivno blokado, je tudi senzor  neaktiven.
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Vratca.

Med delovanjem morajo biti vrata pečice 
zaprta.
Če programator odkrije odprta vrata med 
delovanjem funkcije gretja (ali gotovih pro-
gramov), elementi pečice, ki so namenjeni 
izvedbi, so izklopljeni, osvetlitev je vkloplje-
na. Če to stanje traja dlje od 30 sekund, pro-
gramator emitira signal [alarm odprtih vrat]. 
Alarm lahko ugasnemo z dotikom poljubne-
ga senzorja ali zaprtjem vrat. Odprtje vrat ne 
vpliva na vrednost nastavitev temperature in 
timerja, a če vrata ostanejo odprta več kot 
10 minut, programator izbriše vse nastavitve 
in se vrne k aktivnemu stanju.

UPORABA 

Omejitev časa dela.

Če pečica deluje na poljubni funkciji gretja 
izjemno dolgo časa, programator zaradi 
varnosti konča delovanje pečice po času, ki 
je ustaljen v skladu s spodnjim primerom. Po 
končani funkciji gretja pečica preide v način 
standby.
Primer. Če temperatura v notranjosti pečice 
znaša 200°C, izklop električnih elementov 
nastopi po pribl. 3 urah delovanja pečice. Pri 
temperaturi 100°C po pribl. 10 urah.

Tako je pečica zavarovana pred pregretjem.

Gotovi programi.

Gotovi programi vsebujejo predefinirane na-
stavitve funkcij gretja, temperatur, timerjev, 
ogrevanja, ki so prilagojene konkretnim na-
stavitvam. Po zagonu gotovega programa 
lahko spreminjate njegove nastavitve (tako 
temperature kot časa), a po takšni spre-
membi program ni več »gotovi program«, 
postane le običajna funkcija gretja z nasta-
vitvami temperatur, časov itd. Nastavitev 
štoparice se ne obravnava kot sprememba 
gotovega programa – to je povsem neodvi-
sna funkcija.
Pomikanje po meniju je naslednje:

,  – sprememba izbrane pozicije (vsi 
meniji se vpletejo, po zadnji poziciji vrača k 
prvi);
OK – potrditev izbor;

 – brisanje nastavitev in vrnitev do glav-
nega menija programov

 – brisanje nastavitev in vrnitev do menija 
izbora funkcij gretja;

 – izhod iz načina funkcije gretja, brisanje 
nastavitev, prehod k nastavitvi ure;

 – vrnitev k prejšnjim korakom. V primeru 
prvega koraka – brisanje nastavitev in pre-
hod k aktivnemu načinu
[premor v uporabi 20s] – če v poteku izbi-
ranja uporabnik 20 s ne pritisne nobenega 
senzorja, programator izbriše dosedanje na-
stavitve in se vrne k aktivnemu načinu.

Izbor gotovega programa.
Da bi izvedli gotovi program, se dotaknite 
senzorja . Aktualne nastavitve pečice 
bodo takrat izbrisane, grelci se bodo izklopili 
in programator bo prešel v način izbora go-
tovega programa.
Na levi strani skupine tekstovnih informacij 
se prikaže obvestilo „Izberi skupino progra-
mov >”, znak „>” utripa. Na levi strani so 
prikazani opisi dostopnih skupin programov:
Meso;
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Perutnina;
Pizza;
Zamrznjeni izdelki;
Peciva;
Peka pri nizki temperaturi;
Dodatni programi.

Po potrditvi izbora skupine programov se 
opis izbrane skupine premakne iz desne 
strani tekstovnih informacij na levo. Znak „>” 
še vedno utripa. Na desni strani so prikazani 
posamezni gotovi programi, ki so pripisani 
skupini glede na seznam gotovih progra-
mov.
Po potrditvi izbora programa se opis izbra-
nega programa premakne na levo stran.

Nastavitev parametrov.
Če je bil izbran program brez termo sonde, 
termo sonda pa je vklopljena v vtičnico, pro-
gramator po desni strani tekstovnega obmo-
čja prikaže nasvet „Odstrani termo sondo”. 
Programator čaka na izklop termo sonde iz 
vtičnice 1 sekundo. Če po tem času termo 
sonda ostane vklopljena, program izbriše 
vse nastavitve in se vrne k aktivnemu na-
činu. Če je uporabnik odstranil termo son-
do v času 1 minute, program izbriše napis 
»Odstrani termo sondo« in preide naprej.
Če je bil izbran program s termo sonde, a 
termo sonda ni vključena v vtičnico, progra-
mator na desni strani prikaže napis „Vstavi 
termo sondo ali izberi težo”. Če uporabnik 
vstavi termo sondo napis izgine, programa-
tor pa preide k  naslednjim korakom. Če se 
uporabnik dotakne senzorja  ali , se 
napis na desni strani na zgornji liniji spre-
meni na „izberi težo in pritisni OK”, nasled-
nji koraki pa potekajo kot pri programih z 
nastavljeno težo. Če se v obdobju 1 minute 
uporabnik ne dotakne senzorja ali ne vstavi 
termo sonde, se programator vrne k aktiv-
nemu načinu.
Če je bil izbran program z nastavitvijo teže 
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(npr. piščanec), programator na desni strani 
na zgornji liniji prikaže napis „izberi težo in 
pritisni OK”, na spodnji liniji pa so prikazane 
teže glede na seznam programov za verzijo 
brez sonde. Teža se prikaže v kg, v skladu s 
fotmatom, ki je pripisan določenemu jeziku. 
Če uporabnik v obdobju 1 minute ne izbere 
teže, se program vrne k aktivnemu načinu.

Zagon programa brez ogrevanja.
Po tem, ko uporabnik vpiše vse parame-
tre, se na desni strani ekrana pojavi napis 
„Pritisni OK da zaženeš program”. Program 
čaka 1 minuto, da pritisnete OK, v naspro-
tnem primeru izbriše nastavitve in se vrne k 
aktivnemu načinu.
Po pritisku na OK programator nastavi tem-
perature, funkcijo gretja in čas timerja, gle-
de na seznam gotovih programov in zače-
nja pečenje. Napis „Pritisni OK…” zamenja 
„Program v teku”. 

Zagon programa z ogrevanjem.
Ko uporabnik vpiše vse parametre, se na 
desni strani ekrana pojavi napis „Pritisni OK, 
da ogreješ pečico”. Program čaka 1 minu-
to, da pritisnete OK, v nasprotnem primeru 
izbriše nastavitve in se vrne k aktivnemu 
načinu.
Po pritisku OK programator nastavi tempe-
rature ali funkcijo gretja, oz. aktivira funkcijo 
hitrega ogrevanja (spremeni se nastavitev 
funkcije gretja z ogrevanjem in prižge se 
simbol ) ter spremeni napis na desni strani 
tekstovnega okna na „Ogrevanje pečice”).
Po dosegu nastavljene temperature (v skla-
du s podatki gotovega programa) programa-
tor zamenja sistem grelcev s tistim, zapisa-
nim v gotovem programu in preide v način 
zadrževanja temperature. Simbol  utripa, 
programator emitira zvok [alarm konca hitre-
ga ogrevanja]. Na desni strani tekstovnega 
dela ekrana se pojavi napis: „pečica ogreta, 
vstavi jed in pritisni OK”. Pečica čaka na pri-
tisk OK 1 minuto, nato pa preide v aktivni 
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način.
Po pritisku OK prepiše časovne nastavitve 
v timer (čas trajanja pečenja nastavljen v 
gotovem programu z ogrevanjem se šteje 
od trenutka pritiska OK na ogreti pečici), 
spremeni se napis na desni strani ekrana 
na „Program v teku”, izgine simbol hitrega 
ogrevanja.

Konec programa.
Po preteku zadanega časa se zažene si-
gnal [alarm konca delovanja], napisi na te-
kstovnem delu ekrana izginejo. Alarm lahko 
izklopite z dotikom poljubnega senzorja. Če 
je uporabnik ugasnil alarm s senzorjem 
, pečica preide do načina nastavitve časa 
trajanja pečenja in  omogoča nadaljevanje 
delovanja pri istih nastavitvah temperature 
in funkcije (a to ne bo več gotovi program, le 
nadaljevanje z istimi parametri). Če je bil za 
ugasnitev uporabljen senzor, pečica preide 
k aktivnemu načinu.

Programi čiščenja.

Programi čiščenja nastopajo v meniju 
»Funkcije gretja«, njihov način delovanja pa 
je podoben gotovim programom. Za uporab-
nika je dostopen le en program čiščenja, pri 
čemer je izbor sledeč:
- v primeru odkrtitja parno-pirolitskega mo-
dula je aktiven program pirolize.
- v primeru odkritja konvencionalnega mo-
dula je akitven program čiščenja.

Čiščenje.
Program deluje kot gotovi program z nasta-
vitvami: temperatura 90°C, gornji grelec + 
spodnji, čas trajanja = 30 minut, brez ogre-
vanja. Med delovanjem programa se prižge 
simbol čiščenja .
Razlike so sledeče: po izboru programa, na-
mesto „Pritisni OK za začetek programa” na 
celotnem tekstovnem ekranu (leva in desna 
polja skupaj) je prikazan napis „Vlij 0,5 litra 
vode. Pritisni OK za začetek programa”.
Za pečico iz emajla Aqualytic (črki Qa v 
označbi tipa pečice).
Na dno komore pečice vliti 0,5 litra vode.

Za pečico iz emajla je standard (črka Q v 
označbi tipa pečice).
Pekač za pecivo vstavite v pečico na najnižji 
nivo in vlijte vanj 0,25l vode.

Med delovanjem programa je prikazan na-
pis „Čiščenje v teku”.
Program lahko spreminjate kot vsak gotovi 
program, le da s tem to preneha biti pose-
ben program in preide v delovanje kot obi-
čajna funkcija gretja z nastavitvijo timerja.

Piroliza*
Program piroliza je poseben program z do-
datnimi zahtevami. Po izbiri pirolize je na 
celotnem tekstovnem ekranu prikazano ob-

*Odvisno od modela 
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vestilo „Odstrani vse elemente iz notranjosti 
ali pritisni OK”.
Program 10 minut čaka na potrditev uporab-
nika.
Po potrditvi je na levi strani prikazano ob-
vestilo: „Izberi čas trajanja pirolize”, na desni 
pa so vrednosti, ki jih lahko izberemo: „90 
minut”, „120 minut” ali „150 minut”. Vrednosti 
se spreminja kot težo pri gotovih programih.
Po potrditvi časa trajanja programator pre-
verja stanje vrat. Če so vrata odprta se priž-
ge obvestilo „Zapri vrata pečice in pritisni 
OK za začetek”. Če so vrata zaprta se priž-
ge obvestilo: „Pritisni OK da začneš proces 
pirolize”. Program čaka do 10 minut na zapr-
tje vrat in potrditev uporabnika – za začetek 
pirolize  morata biti spolnjena oba pogoja – 
zaprta vrata in „OK”.
Ko uporabnik potrdi pogoje, se začne pro-
ces pirolize: vrata so blokirana, prižge se 
simbol  oz simbol blokade vrat , deluje 
grelec opekača + spodnji grelec, nastavitev 
temperature 480°C, vklopljena je II hitrost 
hladilnega ventilatorja. Dejanska nastavitev 
temperature znaša 465°C, spodnji grelec 
deluje v ciklu s premori. Na ekranu je prika-
zano obvestilo „Pozor! Piroliza v teku!”
30 minut pred koncem nastavljenega časa 
so grelci izklopljeni, nastavitev temperature 
se spremeni na „---°C” , obvestilo na ekranu 
pa se spremeni na „Ohlajanje v teku”.
Med ohlajanjem programator emitira hitrost 
ohlajanja in tekoče aktualizira pokazan čas 
trajanja in uro konca.
Po ohladitvi na 150°C se začne proces od-
blokiranja vrat.
Po odblokiranju vrat se ventilator vrne k de-
lovanju na I hitrosti, program pa se konča 
podobno kot gotovi programi.
V primeru pirolize ni možnosti spremembe 
nastavitev med trajanjem programa, niti na-
daljevanja programa pri istih nastavitvah. Po 
prekinitvi alarma programator vedno preide 
k aktivnemu načinu. Edini način prekinitve 
pirolize je z uporabo senzorja .

V primeru prekinitve pirolize zaradi preki-
nitve napajanja, programator preide v način 
ohlajanja, nato pa k odpiranju vrat – kot pri 
zadnjih 30 minutah normalnega programa.
V primeru, da se pirolizo prekine s sen-
zorjem  se pečica ne izklopi, le preide v 
način ohlajanja in odpiranja vrat kot zgoraj. 
Po odblokiranju vrat pečica preide v način 
standby.
Če med zagonom pirolize (po potrditvi z OK) 
uporabnik odpre vrata, preden so zablokira-
ne, programator na to reagira s signalom 
[alarm odprtih vrat], izbriše program pirolize 
in preide k načinu odblokiranja vrat (kot zgo-
raj).

Pozor! Vrata pečice so opremljena z 
blokado, ki onemogoča njihovo odprtje 
med procesom. Ne odpirajte vrat, da ne 
prekinite procesa čiščenja.
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Nastavitve.

Do menija konfiguracije se preide z istoča-
snim dotikom senzorjev  in . Vstop do 
menija konfiguracije je možen le v aktivnem 
načinu.
Pomikanje po meniju je naslednje:

,  – sprememba izbrane pozicije (vsi 
meniji se vpletejo, po zadnji poziciji vrača k 
prvi);
OK – potrditev izbor;

 – izhod (brisanje nepotrjenih nastavitev) 
in prehod do menija programov

 – izhod in prehod do menija funkcij gre-
tja;

 – izhod in prehod do nastavitev ure;
 – vrnitev k prejšnjim korakom. V primeru 

prvega koraka – brisanje nastavitev in pre-
hod k aktivnemu načinu
[premor v uporabi 20s] – če v poteku izbi-
ranja uporabnik 20 s ne pritisne nobenega 
senzorja, programator izbriše dosedanje na-
stavitve in se vrne k aktivnemu načinu.
Na levi strani tekstovnega ekrana se pojavi 
obvestilo „Nastavitve”, na desni strani se po-
javi opis skupine nastavitev:
- 1. Jezik;
- 2. Osvetlitev;
- 3. ECO;
- 4. Svetlost ekrana;
- 5. Svetlost ročaja (izbirno);
- 6. Servis;
- 7. Tovarniške nastavitve.

1.Jezik.
Na levi strani tekstovnega okna se pojavi 
obvestilo „Izberi jezik”. Na desni strani je pri-
kazan seznam jezikov, pri čemer je prikazan 
nastavljen aktualni jezik.
S senzorjema ,  se spremeni jezik. Po 
dotiku OK se jezik napisa „Izberi jezik” spre-
meni ustrezno z izborom uporabnika, spodaj 
pa se prikaže napis „Potrdi izbor <OK>” v 
novem jeziku.

Dotik  ali  povzroči izbris napisa „Potr-
di izbor <OK>” in ponoven prikaz seznama 
jezikov. Dotik  povzroči izhod iz menija in 
vrnitev k jeziku, ki je bil aktualen v trenutku 
vstopa v meni „Jezik”. Dotik OK povzroči za-
pomnitev trenutnega jezika in vrnitev k me-
niju nastavitev.

2. Osvetlitev.
Na levi strani tekstovnega okna se pojavi 
obvestilo „Izberi način delovanja osvetlitve”. 
Na desni strani se pojavi eden izmed dveh 
možnih izbir: „stalno delovanja” i „ECO de-
lovanja”. Nastavljena vrednost se nastavlja 
sproti, tovarniška vrednost: „ECO delova-
nje”. Dotik OK povzroči zapomnjenje aktu-
alne vrednosti in vrnitev k meniju nastavitev.
Opis v specifikaciji opisuje delovanje osve-
tlitve v načinu ECO. V primeru nastavitve 
stalnega delovanja, je osvetlitev vklopljena:
- ves čas odprtih vrat;
- ves čas pečenja.

3. ECO
Na levi strani tekstovnega okna se pojavi 
obvestilo „Izberi način delovanja pečice”. 
Na desni strani se pojavi eden izmed dveh 
možnih izbir: „standardno delovanje” i „ECO 
delovanje”. Nastavljena vrednost se nastav-
lja sproti, tovarniška vrednost: „ECO delova-
nje”. Dotik OK povzroči zapomnjenje aktual-
ne vrednosti in vrnitev k meniju nastavitev.
Opis v specifikaciji opisuje delovanje osve-
tlitve v standardnem načinu. Način ECO ima 
vpliv na delovanje pečice pri gotovih pro-
gramih, pri nastavljenem timerju ali aktivni 
sondi.
V primeru timerja, če nastavljen čas delo-
vanja preseže 25 minut, sta grelca pečice 
in ventilator termo izklopljena 5 minut pred 
planiranim koncem gretja in alarmom.
V primeru sonde se grelca izklopita pri 2° 
pod nastavljeno vrednostjo temperature. Če 
se v preteku 2 minut temperatura samodej-
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no ne dvigne, se opozorilo sonde zviša za 
1° (do nastavljene vrednosti – 1°). Če se v 
preteku 3 minut temperatura ne dvigne do 
nastavljene, se opozorilo sonde zviša za 1° 
in istočasno nastopi konec programa s son-
do (pečica reagira tako, kot da bi temperatu-
ra sonde dosegla primerno  vrednost).

4. Svetlost ekrana.
Na levi strani tekstovnega okna se pojavi 
obvestilo „Izberi način delovanja ekrana”. 
Na desni strani se pojavi eden izmed treh 
možnih izbir: „aktivni način”, standby način”, 
„nočni način”. Po potrditvi izbora se na levi 
strani pojavi obvestilo „Nastavi svetlost pri 
aktivnem načinu” (oz. primerno „… pri na-
činu standby”, „… pri nočnem načinu”). Na 
desni strani je za trenuti način prikazana tre-
nutna nastavljena svetlost ekrana v formatu 
„100%”. Vrednost svetlosti se spreminja s 
senzorjema , , po potrditvi OK ali umiku 
s senzorjem  se program vrne k podmeniju 
izbora načina ekrana.
Med nastavljanjem svetlosti prikazi delujejo 
z vrednostjo, ki je prikazana na ekranu.
Nastavljene vrednosti za aktivni/standby/
nočni način so to 80%, 45%, 30%.

5. Svetlost ročaja.
Pozicija menija se prikaže le v primeru od-
kritja prisotnosti osvetljenega ročaja. Na levi 
strani tekstovnega okna se pojavi obvesti-
lo „Nastavi svetlost ročaja”. Na desni strani 
je za trenuti način prikazana trenutna nas-
tavljena svetlost ekrana v formatu „100%”. 
Vrednost svetlosti se spreminja s senzorje-
ma ,   po potrditvi z OK ali premiku s 
senzorjem   se program vrne v meni.
V času nastavljanja svetlosti, je svetlost ro-
čaja vklopljena in deluje z vrednostjo, ki je 
prikazana na ekranu.
Nastavljena vrednost svetlosti ročaja je 
75%.

6. Servis.
V meniju Servis ni mogoče nastaviti nobenih 
parametrov. Parametre se pregleduje s sen-
zorjema , , vrnitev nastopi po dotiku OK 
ali  . Seznam parametrov:
- SERVIS: verzija programa panela:
- SERVIS: verzija programa modula:
- SERVIS: aktualna napaka:
- SERVIS: prejšnja napaka:

Seznam prikazanih napak:
- manjko – ni napake;
- E0 –napaka indikatorja temperature not-
ranjosti;
- E1 – napaka indikatorja sonde za meso.

7. Tovarniške nastavitve.
Po izboru se na tekstovnem ekranu pojavi 
obvestilo „Obnoviti tovarniške nastavitve?”. 
Dotik OK povzroči vrnitev tovarniških nasta-
vitev in vrnitev k meniju nastavitev, senzor  
povzorči vrnitev brez sprememb nastavitev, 
senzorja ,  pa sta neaktivna. Vrnitev k 
tovarniškim nastavitvam izbriše vse aktual-
ne nastavitve programov, štoparice, timerja, 
odštevanja časa delovanja.
Parametri ob vrnitvi k tovarniškim nastavit-
vam:
- jezik: angleški;
- osvetlitev: 80%/45%/30%;
- osvetlitev: način ECO;
- pečica: način ECO;
- ura: 24H (vrednost časa brez sprememb).
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Za vklop opekača je treba:
l	izbrati eno izmed funkcij gretja  
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.

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 funk-
cije - .
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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Funkcija gretja ECO termo cirkulacija 

l	 pri uporabi funkcije ECO termocirkulacija se zažene zoptimiziran način gretja, 
katerega cilj je varovanje z energijo med pripravo jedi,

l	 časa peke ni možno skrajšati prek nastavitev višjih temperatur, prav tako se ne 
priporoča začetno ogrevanje pečice pred peko,

l	 med pečenjem ni dovoljeno spreminjati nastavitev temperature ali odpirati vrat.

Vrsta peke jedi Funkcija pečice Temperatura Raven Čas [min]

180 - 200 2 - 3 50 - 70

180 - 200 2 50 - 70

190 - 210 2 - 3 45 - 60 

200 - 220 2 90 - 120

200 - 220 2 90 - 160

180 - 200 2 80 - 100

Priporočeni parametri pri uporabi funkcije ECO
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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 pot-
rebno izklopiti pečico. 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	Parno čiščenje 
 Postopek čiščenja je opisan v razdelku 

Delovanje programatorja in upravljanje s 
pečico.

 Po končanju čiščenja odpreti vrata pečice, 
obrisati notranjost komore s krpo ali gobo, 
nato premiti s toplo vodo z dodatkom 
tekočine za pomivanje posode.

l	Po umitju komore pečice le-to obrisati do 
suhega.

l	Za umivanje in čiščenje površin upo-
rabljajte mehko in nežno krpo, dobro 
absorbirajočo vlago.

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	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
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ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE PEČICE

l	Štedilniki označeni s črkami Dp, Dd 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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Pirolitsko čiščenje*

Pirolitsko samočiščenje pečice. Pečica se 
ogreje do temperature približno 480 OC. 
Preostanki žara ali peke se spremenijo v 
pepel, ki se ga lahko odstrani, po končanem 
procesu ga je potrebno pomesti ali odstraniti 
s pomočjo vlažne krpe. 

Pred vklopom funkcije piroliza.

l  Odstranite veliko umazanijo iz notranjosti 
pečice.

l  Z vlažno krpo očistite zunanje površine 
pečice. 

l  Držite se navodil.

Med procesom čiščenja.

l V bližini razgrete pečice ne puščajte krp.

l  Ne vklaplajte kuhinjske plošče.

l  Ne vklaplajte osvetlitve pečice.

l  Vrata pečice so opremljena z blokado, 
ki onemogoča njihovo odprtje med 
procesom. Ne odpirajte vrat, da ne 
prekinite procesa čiščenja.

Pozor! 
Iz notranjosti pečice odstranite vse 
pripomočke (pekače, mreže za suše-
nje, bočne nosilce, teleskopske nosil-
ce). Pripomočki, ki bodo med pirolizo 
puščeni v notranjosti pečice, lahko 
postanejo nepovratno poškodovani. 

Pozor! 
Med procesom pirolitskega čiščenja 
lahko pečica doseže zelo visoke 
temperature, zato se lahko notranje 
površine pečice ogrejejo bolj kot obi-
čajno, zaradi česar je potrebno paziti, 
da se v tem času v bližini pečice ne 
nahajajo otroci.
Glede na emisije, do katerih prihaja 
med čiščenjem, mora biti kuhinja 
dobro prezračena. 

Proces pirolitskega čiščenja:

l Zaprite vrata pečice.

l  Držite se navodil v poglavju Funkcija 
pirolitskega čiščenja.

Pozor!

Če v pečici prevladuje visoka temperatura 
(višja kot pri običajni uporabi) se vrata ne 
odblokirajo.
Po ohladitvi lahko odprete vrata in pepel od-
stranite z mehko, vlažno krpo. Namontirajte 
bočne nosilce in druge dostopne elemente. 
Pečica je pripravljena za uporabo. 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE PEČICE

*Odvisno od modela 
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ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE PEČICE

Menjava halogenske žarnice osvetlitve 
pečice

Da bi se izognili možnosti, da nas stre-
se električna napeljava, je potrebno pred 
menjavo halogenske žarnice preveriti, da 
je naprava izključena.
 

1. Izklopite napajanje pečice
2. Vzeti nastavke iz pečice.
3. Če ima pečica teleskopska vodila, jih je 
potrebno odstraniti
4. Uporabiti križni izvijač, odviti štiri vijake, ki 
privijajo pokrov, odstraniti pokrov in odstra-
niti tesnilo, ga umiti in paziti, da ga obrišete 
do suhega.
5. Odviti halogensko žarnico, tako da jo 
povlečete navzdol, pri tem uporabite krpo ali 
papir, v primeru potrebe halogensko žarnico 
zamenjate na novo G9
-napetost 230V
-moč 25W 
6. Halogensko žarnico je potrebno natančno 
namestiti na vtično gnezdo.
7. Nastaviti pokrov za osvetlitev

Osvetlitev pečice

Pozor: Potrebno je paziti, da se halogen-
ske žarnice, ki jo nameščamo, ne dotika-
mo neposredno s prsti!
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Odmik zaroval tečajev

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE PEČICE

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

*Odvisno od modela 
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ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE PEČICE

Odstranjevanje notranjih stekel

3. Notranje steklo izvleči z mesta pritrjenosti 
(v spodnjem delu vrat).
Pozor! Nevarnost poškodbe pritrjevalne-
ga elementa. Steklo je treba izvleči, ne 
dvigati navzgor.
Odstraniti srednje steklo, (slika D).
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

Odstranitev notranjega stekla
(pečica s funkcijo pirolize)*

1. S pomočjo križnega izvijača je potrebno 
odviti vijake, ki se nahajajo na zgornji letvi 
vrat (slika B).
2. S pomočjo ploščatega izvijača je potreb-
no odviti zgornjo letev vrat, ter jo ob straneh 
delikatno dvigniti (slika B, C).

C

B

*Odvisno od modela 
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Periodični pregledi

Poleg dejavnosti, ki imajo opravka s sprot-
nim vzdrževanjem pečice glede čistoče je 
potrebno:
l	opravljati  je potrebno redne kontrole de-

lovanja upravljalnih elementov in delovnih 
sistemov pečice. Po preteku garancije je 
vsaj na dve leti potrebno pri pristojnem 
servisu izvesti tehnični pregled pečice. 

l	odstraniti ugotovljene napake v delovanju,
l	izvesti  redno vzdrževanje delovnih siste-

mov pečice. 

Pozor! 

Kakršna koli popravila in regulacijska 
opravila sme izvajati izključno ustre-
zni servis ali inštalater z ustreznimi 
dovoljenji.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE PEČICE

Odstranjevanje notranjih stekel

1

2

3

1

2

3

4

4

D

3. Notranje steklo izvleči z mesta pritrjenosti 
(v spodnjem delu vrat). (Slika D). Odstraniti 
srednja stekla.
Pozor! Nevarnost poškodbe pritrjevalne-
ga elementa. Steklo je treba izvleči, ne 
dvigati navzgor.
Odstraniti srednje steklo, (slika D).
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. 
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REŠEVANJE PROBLEMOV

V vsaki situaciji okvare je treba:
l	izklopiti delujoče elemente pečice,
l	odklopiti električno napajanje
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.

Problem Razlog Kaj storiti

1.naprava ne dela prekinitev v dovajanju toka preveriti varovalko hišne instalaci-
je, pregorelo zamenjati

2.ne deluje osvetlitev pečice razrahljana ali poškodovana 
žarnica

zamenjati pregorelo žarnico (glej 
razdelek Čiščenje in vzdrževanje)

3. napaka E0 napaka odčitavanja temperature 
v notranjosti pečice

uporaba pečice ni možna, obrnite 
se na najbližji servis.

4. napaka E1 napaka pri odčitavanju tempera-
ture termo sonde

opozorilo po odstranitvi termo 
sonde izgine, pečico lahko upo-
rabljate, a brez termo sonde

5.ventilator pri termocirkulacij-
skem grelniku ne deluje

Nevarnost pregretja! Takoj izklopiti pečico od napajanja (varovalka). 
Obrniti se na najbližji servis.

Če se problem ni rešil, je potrebno električno napajanje izklopiti in javiti okvaro.

Pozor! Vsa popravila lahko izvajajo le kvalificirani tehniki na servisu.
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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.
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