Navodila za uporabo mikrovalovne
pečice

DIVO G25CB
DIVO G25CO
DIVO G25CC
DIVO G25CG
DIVO G25CMB

IZJAVA O SKLADNOSTI

Ta izdelek je opremljen z oznako CE, kar pomeni, da je skladen z vsemi ustreznimi evropskimi
zahtevami glede varnosti, zdravja in okolja, ki jih vsebuje zakonodaja, veljavna za ta izdelek.

RAVNANJE Z ODPADKI IN VAROVANJE OKOLJA
Aparat je označen v skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in
elektronski opremi (OEEO). Odpadna električna in elektronska oprema vsebujeta
onesnaževala (ki lahko negativno vplivajo na okolje) in osnovne elemente (ki jih je mogoče
znova uporabiti). OEEO je treba obdelati na poseben način, da se pravilno izločijo in
odstranijo onesnaževala in se znova uporabijo vsi še uporabni materiali. Pri zagotavljanju,
da OEEO ne postane okoljski problem, ima pomembno vlogo vsak posameznik. Upoštevati
je treba nekaj temeljnih pravil:
- z OEEO ne smemo ravnati kot z gospodinjskimi odpadki;
- OEEO je treba odstraniti na namenskih zbirnih mestih, ki jih upravlja lokalni organ ali registrirano
podjetje.
V nekaterih državah morda potekajo odvozi večjih kosov OEEO iz gospodinjstev. Ob nakupu novega
aparata lahko starega vrnete prodajalcu, ta pa ga mora brezplačno sprejeti, če je aparat enakovrednega
tipa in ima enake funkcije kot kupljeni aparat.
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KAKO SE IZOGNITI MOREBITNEMU
IZPOSTAVLJANJU PREKOMERNI
MIKROVALOVNI ENERGIJI
1. Mikrovalovne pečice ne uporabljajte, če so vrata odprta. Delovanje pri odprtih vratih bi lahko
povzročilo škodljivo izpostavljenost mikrovalovni energiji. Ne posegajte v varnostni zaklepni
mehanizem in ga ne poskušajte onemogočiti.
2. Med sprednjo stran pečice in vrata ne postavljajte nobenih predmetov. Pazite, da se na tesnilnih
površinah ne nabirajo umazanija ali ostanki čistil.
3. Ne vklapljajte poškodovane mikrovalovne pečice. Zelo pomembno je, da se vrata pečice
pravilno zapirajo in da so nepoškodovani naslednji deli:
a) vrata,
b) tečaji na vratih in zapahi (ne smejo biti zlomljeni ali zrahljani),
c) tesnila vrat in tesnilne površine.
4. Popravila in prilagoditve pečice prepustite samo ustrezno usposobljenim strokovnjakom
pooblaščenega servisa.
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POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI
Pri uporabi električnih aparatov morate vedno upoštevati nekaj splošnih varnostnih ukrepov, vključno s
spodaj navedenimi. OPOZORILO!--Da bi se izognili tveganju za opekline, električni udar, požar,
poškodbo oseb ali izpostavljanju prekomerni mikrovalovni energiji, upoštevajte napotke v nadaljevanju:
1. Pred prvo uporabo pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite, saj jih boste še potrebovali.
2. Mikrovalovno pečico uporabljajte samo v namene, navedene v teh navodilih. V pečici ne uporabljajte
korozivnih kemikalij ali plinov. Ta mikrovalovna pečica je izrecno namenjena segrevanju, kuhanju in
sušenju živil. Ni namenjena industrijski uporabi ali uporabi v laboratorijih.
3. Ne vklapljajte prazne mikrovalovne pečice.
4. Ne uporabljajte pečice, če sta priključni električni kabel ali vtikač poškodovana. Prav tako je ne
uporabljajte, če pečica ne deluje pravilno, je poškodovana ali je padla. V primeru poškodbe priključnega
električnega kabla pečico vrnite proizvajalcu ali jo odnesite na pooblaščeni servis, da ga zamenjajo.
Nestrokovna zamenjava pomeni tveganje za uporabnika.
5. OPOZORILO!--Otroci smejo uporabljati mikrovalovno pečico brez nadzora odraslih le, če so seznanjeni
z varnim načinom uporabe in razumejo tveganje, ki izhaja iz nepravilne uporabe.
6. OPOZORILO!--Če ste izbrali kombinirani način, nadzirajte otroke, saj se razvije zelo visoka
temperatura.
7. Da preprečite ogenj v notranjosti mikrovalovne pečice:
➢ Pri segrevanju živil v plastični ali papirnati embalaži redno preverjajte stanje v notranjosti pečice, da
se embalaža ne bi vnela.
➢ Pred postavljanjem živil v plastičnih ali papirnatih vrečkah v pečico vedno najprej odstranite žice, s
katerimi so te včasih zaprte.
➢ Če opazite dim, takoj izklopite pečico ali potegnite vtikač iz vtičnice. Vrata pustite zaprta, da
morebitni plamen ugasne.
➢ Pečice ne uporabljajte za shranjevanje. Kadar je ne uporabljate, vanjo ne odlagajte papirja,
kuhinjskih pripomočkov ali živil.
➢ Mikrovalovna pečica je namenjena segrevanju hrane in pijač. Sušenje oblačil in segrevanje grelnih
blazinic, copat, gobic, vlažnih krp in podobnih predmetov lahko povzroči poškodbe, vžig ali požar.
8. OPOZORILO!--Tekočih in drugih živil ne segrevajte v tesno zaprtih posodah, saj bi lahko eksplodirala.
9. Pri segrevanju tekočin v mikrovalovni pečici lahko pride do pojava zapoznelega vretja, zato pazite, ko
prijemate posodo.
10. Mikrovalovne pečice ne uporabljajte za cvrenje na olju. Vroče olje bi lahko poškodovalo dele pečice in
posodo, povzročilo pa bi lahko tudi kožne opekline.
11. Jajc v lupini ali trdo kuhanih jajc nikoli ne kuhajte oziroma segrevajte v mikrovalovni pečici, saj bi
lahko eksplodirala, tudi po koncu segrevanja z mikrovalovi.
12. Živila s trdo kožo ali lupino prebodite (npr. krompir, buča, jabolka, kostanj).
13. Vsebino otroških stekleničk in kozarčkov z otroško hrano po segrevanju dobro premešajte oziroma
pretresite. Pred hranjenjem otroka preverite temperaturo jedi, da preprečite opekline.
14. Posoda se lahko segreje zaradi vročega živila, ki ga vsebuje. Morda boste za prijemanje posode
potrebovali prijemalke.
15. Pred uporabo posode za kuhanje v mikrovalovni pečici se prepričajte, da je posoda primerna.
16. OPOZORILO!--Servisiranje mikrovalovne pečice in popravila, pri katerih je treba odstraniti pokrov, ki ščiti
pred mikrovalovno energijo, smejo opravljati samo ustrezno usposobljeni strokovnjaki. Nestrokovna
popravila pomenijo tveganje.
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17. Mikrovalovna pečica je skladna s standardom EN 55011/CISPR 11 in se v okviru njega uvršča v 2.
skupino razreda B. Oprema iz 2. skupine obsega vso industrijsko, znanstveno in medicinsko
radiofrekvenčno (ISM RF) opremo, pri kateri se radiofrekvenčna energija v frekvenčnem razponu od 9
kHz do 400 GHz namenoma ustvarja in se uporablja ali se uporablja samo lokalno v obliki
elektromagnetnega sevanja, induktivne in/ali kapacitivne sklopitve, za obdelavo materialov, namene
pregledovanja/analiziranja ali prenos elektromagnetne energije. Oprema iz razreda B je primerna za
uporabo v stanovanjskih okoljih in stavbah z neposrednim priključkom na nizkonapetostno električno
omrežje, iz katerega se napajajo stavbe, uporabljene v stanovanjske namene.
18. Mikrovalovne pečice ne smejo uporabljati otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali
umskimi sposobnostmi oziroma s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen pod nadzorom oseb,
odgovornih za njihovo varnost, ki so jih tudi seznanile s pravilno uporabo.
19. Pazite na otroke, da se ne bi igrali s pečico!
20. Mikrovalovna pečica je namenjena samo uporabi v obliki prostostoječega aparata.
21. OPOZORILO!--Ne vgrajujte mikrovalovne pečice nad kuhalno ploščo ali drug aparat, ki proizvaja
toploto. Lahko bi se poškodovala, tovrstne poškodbe pa v garancijo niso zajete.
22. Mikrovalovne pečice ne postavljajte v omaro.
23. Vrata ali druge zunanje površine se lahko med uporabo segrejejo.
24. OPOZORILO!--Dostopni deli pečice se lahko med uporabo segrejejo. Pazite, da v bližini pečice ni
majhnih otrok.
25. Posamezni deli pečice se lahko med uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotikate vročih
elementov v notranjosti pečice.
26. Dostopne površine se lahko med delovanjem pečice zelo segrejejo.
27. Mikrovalovne pečice ne smejo uporabljati otroci ali osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali
umskimi sposobnostmi oziroma s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen pod nadzorom oseb,
odgovornih za njihovo varnost, ki so jih tudi seznanile s pravilno uporabo.
28. OPOZORILO!--Pečice ne smete uporabljati, če so poškodovani vrata ali tesnilo na vratih. Najprej jo
odpeljite v popravilo.
29. Mikrovalovna pečica ni namenjena uporabi z zunanjim časovnikom ali ločenim sistemom za daljinsko
upravljanje.
30. Mikrovalovna pečica je namenjena samo uporabi v gospodinjstvih, in ne v komercialne namene.
31. Nikoli ne odstranjujte distančnikov s hrbtne strani ali stranic, saj zagotavljajo najmanjšo potrebno
razdaljo od sten, ki zagotavlja kroženje zraka okoli pečice.
32. Pred premikanjem mikrovalovne pečice zavarujte vrtljivo ploščo, da se ne poškoduje.
33. POZOR!--Morebitna popravila, pri katerih je treba sneti pokrov, ki zagotavlja zaščito pred
mikrovalovnim sevanjem, prepustite ustrezno usposobljenim strokovnjakom pooblaščenega servisa.
Nestrokovna popravila pomenijo veliko tveganje za uporabnika. To velja tudi za menjavo napajalnega
kabla in luči. Če ju je treba zamenjati, odpeljite mikrovalovno pečico na eno od pooblaščenih servisnih
mest.
34. Mikrovalovno pečico uporabljajte samo za odtaljevanje, kuhanje in kuhanje v sopari.
35. Pri odstranjevanju vročih živil iz mikrovalovne pečice uporabljajte zaščitne kuhinjske rokavice.
36. Pozor! Ko dvignete pokrov s posode oziroma odvijete folijo, začne uhajati para!
37. Mikrovalovno pečico smejo uporabljati otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi,
zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi oziroma s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so pod
nadzorom oseb, ki so odgovorne za njihovo varnost, ki so jih tudi seznanile s pravilno uporabo in jim
pojasnile tveganje. Otroci se ne smejo igrati z mikrovalovno pečico. Tudi pri čiščenju mikrovalovne
pečice je treba otroke nadzirati; čiščenje pod nadzorom odraslih je dovoljeno otrokom, starejšim od 8 let.
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38. Če iz pečice uhaja dim, jo takoj izklopite ali potegnite vtikač iz vtičnice. Vrata pustite zaprta, da
morebitni plamen ugasne.

Navodila za postavitev
1. Odstranite embalažo iz notranjosti pečice.
2. OPOZORILO!--Prepričajte se, da mikrovalovna pečica ni poškodovana (npr. ukrivljena ali slabo
prilegajoča se vrata, poškodovana tesnila, poškodovan ali zrahljan zapah ali tečaj na vratih, poškodbe
vrat ali notranjosti pečice). Če opazite katero koli poškodbo, mikrovalovne pečice ne smete priključiti,
ampak se takoj obrnite na pooblaščenega serviserja.
3. Mikrovalovno pečico postavite na ravno, stabilno površino, in sicer takšno, ki bo zdržala njeno težo in
težo najtežjega živila, ki ga boste verjetno kuhali v pečici.
4. Mikrovalovna pečica ne sme biti izpostavljena vročini, pari ali visoki vsebnosti vlage v zraku in ne sme
stati v bližini vnetljivih snovi.
5. Za pravilno delovanje mikrovalovne pečice je potrebno zadostno kroženje zraka. Pustite vsaj 20 cm
prostora nad pečico in po 5 cm na obeh straneh. Zadnjo stran pečice postavite ob steno. Odprtine na
ohišju morajo biti vedno nezakrite. Ne odstranjujte nog.
6. Pečice ne uporabljajte, če steklena vrtljiva plošča, nosilec in os niso pravilno nameščeni.
7. Prepričajte se, da je priključni električni kabel nepoškodovan in je napeljan tako, da ne poteka pod
pečico, da ne more priti v stik z ostrimi predmeti in da ni izpostavljen visoki temperaturi.
8. Vtičnica mora biti dostopna, da lahko v nujnem primeru pečico hitro izključite iz električnega omrežja.
9. Pečice ne uporabljajte na prostem.

NAVODILA ZA OZEMLJITEV
Mikrovalovna pečica mora biti ozemljena. Kabel pečice ima ozemljitveni kabel z ozemljitvenim vtikačem.
Vtikač je treba vključiti v pravilno nameščeno in ozemljeno stensko vtičnico. V primeru kratkega stika
ozemljitev zmanjša tveganje za električni udar, saj omogoči odvajanje električnega toka. Priporočamo, da
je mikrovalovna pečica priključena samostojno. Priključitev na previsoko napetost je nevarna in bi lahko
povzročila požar ali kako drugače poškodovala pečico.
OPOZORILO!--Nepravilna ozemljitev bi lahko povzročila električni udar. Opomba:
1. Če imate v zvezi z ozemljitvijo ali priključitvijo na električno omrežje vprašanja, se posvetujte z
električarjem ali serviserjem.
2. Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za poškodbe pečice ali oseb zaradi
neupoštevanja teh navodil.
Žice v kablu so obarvane skladno s spodnjo legendo:
Zelena in rumena – OZEMLJITEV
Modra – NULA
Rjava – FAZA
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Radijske motnje
Delovanje mikrovalovne pečice lahko povzroči motnje pri delovanju radijskih ali televizijskih
sprejemnikov in podobnih naprav. Ob pojavu motenj lahko te zmanjšate ali odpravite na naslednji način:
1.
2.
3.
4.
5.

Očistite vrata in tesnilne površine na pečici.
Sprejemno anteno na radijskem ali televizijskem sprejemniku usmerite drugam.
Premaknite mikrovalovno pečico, tako da bo obrnjena stran od sprejemnika.
Postavite mikrovalovno pečico stran od sprejemnika.
Priključite mikrovalovno pečico na drugo vtičnico, tako da sprejemnik in pečica nista priključena na
isto vejo omrežja.

Preden pokličete servis
Preden se obrnete na servis, preverite spodnje točke:
 Preverite, da je pečica pravilno priključena na električno omrežje. Če ni, potegnite vtikač iz vtičnice,
počakajte 10 sekund in jo nato znova priključite na električno omrežje.
 Preverite, ali je morda pregorela varovalka oziroma ali je vklopljen odklopnik. Če ne odkrijete
nobenih motenj, v vtičnico vklopite drug električni aparat, da se prepričate, da ni napake v omrežju.
 Preverite, ali so nastavitve na stikalni plošči, vključno z nastavitvami časovnika, pravilne.
 Preverite, ali so vrata pravilno zaprta in se je sistem za zapiranje vrat zaskočil. V primeru nepravilno
zaprtih vrat mikrovalovna energija ne kroži.
ŠELE ČE VAM S POMOČJO TEH NASVETOV NE USPE ODPRAVITI NAPAKE, POKLIČITE
POOBLAŠČENI SERVIS. NIKOLI NE POSKUŠAJTE SAMI PRILAGAJATI ALI POPRAVITI
MIKROVALOVNE PEČICE!

Kuharske tehnike
1. Dobro razporedite živilo – najdebelejši deli naj bodo ob robu vrtljive plošče.
2. Upoštevajte priporočeni čas kuhanja; najprej izberite najkrajši priporočeni čas in ga po potrebi
podaljšajte. Če živilo predolgo kuhate, se lahko zasmodi ali celo vžge.
3. Kuhajte v pokriti posodi; pokrov prepreči, da bi se pečica umazala, in pripomore k enakomernejšemu
kuhanju.
4. Med kuhanjem živila enkrat obrnite, da pospešite kuhanje (npr. piščanca in hamburgerjev). Večje
kose, npr. pečenko, morate obrniti vsaj enkrat.

5. Med kuhanjem prerazporedite kose živil, npr. mesne kroglice: tiste, ki so bile na sredini vrtljivega
krožnika, premestite na rob, tiste, ki so bile zgoraj, premestite na dno.

Napotki za posodo
1. Mikrovalovi ne prodirajo skozi kovino. V mikrovalovni pečici uporabljajte samo za to primerno posodo.
Za kuhanje z mikrovalovi ne uporabljajte kovinskih posod za živila in pijače. To ne velja, če proizvajalec
za kovinske posode določenih velikosti in oblik navede, da so primerne za kuhanje z mikrovalovi.
2. Mikrovalovi ne prodirajo skozi kovino, zato ne uporabljajte kovinskih posod ali posod s kovinskimi
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obrobami ali okrasi.
3. Ne uporabljajte posod iz recikliranega papirja, saj lahko vsebujejo delce kovine, ki bi lahko povzročili
iskrenje in/ali vžig.
4. Okrogle/ovalne posode so primernejše od oglatih, saj se lahko živilo v kotih hitro prekuha.
5. V mikrovalovni pečici lahko uporabite ozke kose alu folije, s katero preprečite, da bi se izpostavljeni
deli živila prekuhali. Paziti pa morate, da ne uporabite preveč alu folije in da je ta od notranjih sten
oddaljena vsaj 2,5 cm.
S pomočjo spodnje razpredelnice lahko preprosto izberete ustrezno posodo za kuhanje v mikrovalovni
pečici:
POSODA
MIKROVALOVI
ŽAR
KOMBINIRANO
Proti vročini odporno steklo
Da
Da
Da
Steklo, neodporno proti vročini
Ne
Ne
Ne
Proti vročini odporna keramika
Da
Da
Da
Plastična posoda, namenjena uporabi
Da
Ne
Ne
v mikrovalovnih pečicah
Papirnate brisačke, prtički ipd.
Da
Ne
Ne
Kovinski pekači
Ne
Da
Ne
Kovinska rešetka
Ne
Da
Ne
Alu folija in posode iz alu folije
Ne
Da
Ne

Specifikacije
230 V/50 Hz, 1.400 W (mikrovalovi)

Nazivna napetost:

1.000 W (žar)

Nazivna izhodna moč mikrovalov:

900 W

Frekvenca mikrovalov:

2.450 MHz

Zunanje mere (V x Š x G):

281 mm × 483 mm × 425 mm

Mere notranjosti (V x Š x G):

240 mm × 340 mm × 344 mm

Prostornina pečice:

25 l

Neto teža:

pribl. 14 kg

Prikaz izdelka
1.
2.
3.
4.

Sistem varnostnega zapaha
Stekleno okno
Vrtljivi obroč
Stikalna plošča
5. Pekač
6. Grelec žara
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Stikalna plošča
 ZASLON
Prikazuje čas kuhanja, moč, ikone in uro.
 MENI/ZAKLEPANJE
Gumb za izklop zvoka in vklop zaklepanja za varnost otrok.
 ODTALJEVANJE
Gumb za hitro odtaljevanje ali odtaljevanje po teži.
 MENI/ČAS (vrtljivi gumb)
Zavrtite gumb, da nastavite čas ali izberete enega od menijev
za samodejno kuhanje.
Pritisnite gumb, da vklopite program kuhanja.
Večkrat pritisnite gumb, da nastavite čas kuhanja in takoj
vklopite program z največjo močjo.
 ŽAR/KOMB.
Gumb za vklop žara ali kombiniranega kuhanja.
 MIKRO/HRUSTLJAVO
Gumb za nastavitev kuhanja z mikrovalovi.
Gumb za nastavitev programa za hrustljavo pečenje.
 URA/ČASOVNIK
Gumb za nastavitev ure.
Gumb za nastavitev časovnika.
 STOP
Gumb za ponastavitev pečice. Uporabite ga, preden nastavite
poljubni program kuhanja. Za začasno prekinitev programa
gumb pritisnite enkrat, za dokončno ustavitev pa dvakrat.
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Navodila za uporabo
➢ Ob prvi priključitvi pečice na električno omrežje se zasliši pisk in na zaslonu se prikaže »1: 00« in
»
«.
➢ Če nastavljanje programa prekinete za približno 20 sekund, se pečica vrne v stanje pripravljenosti.
➢ Če med kuhanjem enkrat pritisnete gumb STOP/PREKLIC, se program začasno prekine; za
nadaljevanje programa enkrat pritisnite gumb MENI/ČAS. Če gumb STOP/PREKLIC pritisnete dvakrat,
se program dokončno zaustavi.
➢ Po koncu kuhanja se na zaslonu prikaže »End« (Konec) in pečica vsaki dve minuti oddaja zvok,
dokler ne odprete vrat ali pritisnete katerega koli gumba.
NASTAVLJANJE URE

Uro lahko v 12- ali 24-urnem načinu nastavite z gumbom URA/ČASOVNIK.
1. Ko je pečica v stanju pripravljenosti, pritisnite gumb URA/ČASOVNIK in ga držite 3 sekunde, da
izberete 12-urni način. Za 24-urni način znova pritisnite gumb.
2.
Zavrtite gumb MENI/ČAS, da se prikaže prava ura.
3. Enkrat pritisnite gumb URA/ČASOVNIK.
4. Zavrtite gumb MENI/ČAS, da se prikažejo prave minute.
5. Za potrditev nastavitve pritisnite gumb URA/ČASOVNIK.
OPOMBA: Med kuhanjem lahko trenutni čas preverite tako, da pritisnete gumb URA/ČASOVNIK.
ČASOVNIK

Ko je pečica v stanju pripravljenosti, enkrat pritisnite gumb URA/ČASOVNIK.
Zavrtite gumb MENI/ČAS, da vnesete želeno trajanje; najdaljše trajanje je 95 minut.
3. Za potrditev pritisnite gumb MENI/ČAS.
OPOMBA: Po koncu odštevanja boste zaslišali zvočni signal. Preostalo trajanje preverite tako, da
pritisnete gumb URA/ČASOVNIK. Funkcijo prekličete tako, da pritisnete gumb STOP, ko je na zaslonu
prikazan čas.
1.
2.

EKSPRESNO KUHANJE

Funkcija omogoča priročno kuhanje z mikrovalovi pri polni moči.
Ko je pečica v stanju pripravljenosti, pritisnite gumb MENI/ČAS tolikokrat, da nastavite želeno
trajanje (z enim pritiskom nastavite 30 sekund, najdaljše trajanje je 10 minut). Pečica začne
samodejno delovati s polno močjo.
OPOMBA: Program lahko med delovanjem še podaljšate, tako da pritisnete gumb MENI/ČAS.
KUHANJE Z MIKROVALOVI

1.

Pritisnite gumb MIKRO/HRUSTLJAVO tolikokrat, da nastavite želeno moč kuhanja.

2.

Zavrtite gumb MENI/ČAS v desno, da nastavite želeno trajanje; najdaljše trajanje je 95 minut.

3.

Pritisnite gumb MENI/ČAS.

Pritisnite gumb MIKRO/HRUSTLJAVO tolikokrat, da nastavite želeno moč kuhanja:
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Pritisnite gumb

MIKRO/HRUSTLJAVO

Moč kuhanja
(zaslon)

Enkrat

100 % (100)

Dvakrat

80 % (80)

Trikrat

60 % (60)

Štirikrat

40 % (40)

Petkrat

20 % (20)

Šestkrat

0 % (00)

OPOMBA: Med delovanjem lahko moč kuhanja preverite tako, da pritisnete gumb MIKRO/HRUSTLJAVO.
ŽAR

1.
2.
3.

Enkrat pritisnite gumb ŽAR/KOMB.
Zavrtite gumb MENI/ČAS, da nastavite želeno trajanje kuhanja; najdaljše trajanje je 95 minut.
Pritisnite gumb MENI/ČAS.

KOMBINIRANO KUHANJE

1.
2.
3.

Pritisnite gumb ŽAR/KOMB. dvakrat ali trikrat, da izberete »Co-1« ali »Co-2«.
Zavrtite gumb MENI/ČAS, da nastavite želeno trajanje kuhanja.
Za začetek pritisnite gumb MENI/ČAS.

HITRO ODTALJEVANJE

Ko je pečica v stanju pripravljenosti, enkrat pritisnite gumb ODTALJEVANJE.
Zavrtite gumb MENI/ČAS, da nastavite želeno trajanje odtaljevanja (od 10 do 95 minut).
Pritisnite gumb MENI/ČAS.
OPOMBA: Med programom odtaljevanja se pečica začasno ustavi, da lahko živilo obrnete (na to vas
opozori zvočni signal). Ko živilo obrnete in želite nadaljevati program, pritisnite gumb MENI/ČAS.
1.
2.
3.

ODTALJEVANJE PO TEŽI

Ko je pečica v stanju pripravljenosti, dvakrat pritisnite gumb ODTALJEVANJE.
Zavrtite gumb MENI/ČAS, da nastavite težo živila (od 100 do 1.400 g).
Pritisnite gumb MENI/ČAS.
OPOMBA: Med programom odtaljevanja se pečica začasno ustavi, da lahko živilo obrnete (na to vas
opozori zvočni signal). Ko živilo obrnete in želite nadaljevati program, pritisnite gumb MENI/ČAS.
1.
2.
3.

HRUSTLJAVO PEČENJE

Ko je pečica v stanju pripravljenosti, pritisnite gumb MIKRO/HRUSTLJAVO in ga držite 3 sekunde. Na
zaslonu se prikaže »CAI-5«
2. Zavrtite gumb MENI/ČAS, da nastavite želeno trajanje kuhanja.
3. Pritisnite gumb MENI/ČAS.
OPOMBA: Med programom se pečica začasno ustavi, da lahko živilo obrnete (na to vas opozori zvočni
signal). Ko živilo obrnete in želite nadaljevati program, pritisnite gumb MENI/ČAS.
1.

KUHANJE PO KORAKIH

Pečica omogoča programiranje do treh samodejnih zaporedij kuhanja. Če želite na primer nastaviti ta
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program kuhanja:
Kuhanje z mikrovalovi
↓
Kuhanje z mikrovalovi (z nižjo močjo)
Odprite vrata, postavite živilo v pečico in zaprite vrata.
Vnesite prvi korak programa za kuhanje z mikrovalovi.
3. Vnesite drugi korak programa za kuhanje z mikrovalovi.
4. Za potrditev pritisnite gumb MENI/ČAS.
OPOMBA: Ta funkcija ni na voljo pri menijih za ekspresno kuhanje, odtaljevanje po teži, hitro
odtaljevanje, hrustljavo pečenje in samodejno kuhanje.
1.
2.

IZKLOP ZVOKA

Za nastavitev: ko je pečica v stanju pripravljenosti, enkrat pritisnite gumb MENI/ZAKLEPANJE. Na zaslonu
se za 3 sekunde prikaže napis »oFF«. Zdaj je zvok izklopljen za vse programe in gumbe, pečica se vrne v
stanje pripravljenosti.
Za preklic: ko je zvok izklopljen, enkrat pritisnite gumb MENI/ZAKLEPANJE. Na zaslonu se za 3 sekunde
prikaže napis »on« in zasliši se zvok. Zdaj je zvok znova vklopljen za vse programe in gumbe, pečica se
vrne v stanje pripravljenosti.
ZAKLEPANJE ZA VARNOST OTROK

S to funkcijo preprečite, da bi otroci slučajno vklopili pečico.
Za nastavitev: ko je pečica v stanju pripravljenosti, pritisnite gumb MENI/ZAKLEPANJE in ga držite 3
sekunde. Vklopi se zaklepanje za varnost otrok in na zaslonu se prikaže simbol
funkcija, so vsi gumbi onemogočeni.
Za odklepanje: pritisnite gumb MENI/ZAKLEPANJE in ga držite 3 sekunde. Simbol
odprejo vrata.

. Ko je vklopljena ta
izgine ali pa se

SAMODEJNO KUHANJE
Pri tem načinu ni treba nastaviti trajanja in moči, pač pa zgolj izberete vrsto živila in vnesete težo ali
število porcij.
1. Zavrtite gumb MENI/ČAS v levo, da izberete oznako živila.
2. Enkrat pritisnite gumb MENI/ČAS.
3. Zavrtite gumb MENI/ČAS, da nastavite težo živila.
4. Za potrditev pritisnite gumb MENI/ČAS.
Meni za samodejno kuhanje:
Oznaka

Meni

A-5

Sveža zelenjava (g) OPOMBA:
Rezultat samodejnega kuhanja je odvisen od različnih dejavnikov,
Testo (475 g)
kot so nihanje napetosti, oblika in velikost živila ter vaš osebni okus
Špageti (g)
(ali imate raje bolj ali manj kuhane jedi), in celo od tega, kako dobro
Ribe (g)
razporedite živilo v pečici. Če z rezultatom niste zadovoljni,
Pica (g)
poskušajte naslednjič nekoliko prilagoditi trajanje kuhanja.

A-6

Meso (g)

A-1
A-2
A-3
A-4

11

Čiščenje in vzdrževanje
1. Pred čiščenjem izklopite pečico in potegnite vtikač iz vtičnice.
2. Notranjost pečice mora biti vedno čista. Nečistočo s sten pečice ali razlito tekočino obrišite z vlažno
krpo. Če je pečica zelo umazana, lahko uporabite blago čistilo. Ne uporabljajte čistil v razpršilih ali
drugih grobih čistil, saj bi lahko pustila madeže na vratih.
3. Zunanje površine čistite z vlažno krpo. Pazite, da voda ne prodre v odprtine za zračenje, saj bi to
lahko poškodovalo dele v notranjosti mikrovalovne pečice.
4. Z vlažno krpo redno čistite vrata in steklo z obeh strani ter tesnilo na vratih in vse sosednje površine,
da odstranite morebitno nečistočo. Ne uporabljajte grobih čistil in čistilnih pripomočkov.
5. Ne uporabljajte parnih čistilnikov.
6. Pazite, da se stikalna plošča ne zmoči. Za čiščenje uporabite mehko, vlažno krpo. Med čiščenjem
stikalne plošče naj bodo vrata pečice odprta, da je ne bi slučajno vklopili.
7. Če se na notranji strani ali okoli vrat nabere kondenzat zaradi pare, površino obrišite z mehko krpo.
To se lahko zgodi, če mikrovalovna pečica deluje ob visoki vsebnosti vlage v zraku, in je normalen
pojav.
8. Občasno morate odstraniti stekleno vrtljivo ploščo in jo očistiti. Pomijte jo v topli milnici ali pomivalnem
stroju.
9. Nosilec vrtljive plošče in dno pečice redno čistite, da preprečite glasno delovanje. Dno preprosto očistite
z blagim čistilom. Nosilec lahko pomijete v topli milnici ali pomivalnem stroju. Nato nosilec pravilno
namestite nazaj v mikrovalovno pečico.
10. Neprijeten vonj iz pečice lahko odpravite tako, da 5 minut segrevate kozarec vode, v katerega iztisnete
sok in dodate lupino ene limone. Nato vse površine obrišite do suhega.
11. Če pregori žarnica, se glede zamenjave obrnite na službo za pomoč uporabnikom.
12. Pečico redno čistite, da se v njej ne nabira nečistoča. Pomanjkljivo čiščenje pečice lahko povzroči
okvare površine, ki skrajšajo življenjsko dobo aparata in lahko pomenijo tudi nevarnost.
13. Odsluženega aparata ne zavrzite skupaj z odpadki iz gospodinjstva, ampak ga odpeljite na ustrezno
zbirno mesto. Posvetujte se z lokalnimi organi.
14. Ko prvič uporabite žar v mikrovalovni pečici, se lahko pojavita dim in neprijeten vonj. To je normalno in
je posledica olja, ki ga med proizvodnjo nanesejo na jekleno ploščo. Po krajšem času bo ta pojav izginil.

Navodila za uporabo si lahko ogledate in prenesete tudi z našega spletišča: www.XXXXX.com
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