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 POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

VARNOST UPORABNIKA  IN DRUGIH OSEB JE ZELO POMEMBNA

Priročnik in naprava vsebujeta pomembna varnostna opozorila, ki jih morate prebrati in jih vedno upoštevati.

 Ta simbol opozarja na nevarnost. Uporabnike opozarja na morebitno nevarnost njih samih in    
      drugih oseb v bližini. 

 Vsa varnostna opozorila so ponazorjena z opozorilnimi simboli in na sledeč način:

 Označuje nevarno situacijo, v kateri bo prišlo do resnih poškodb, če se ji ne bomo izognili.

Pri vseh varnostnih opozorilih so navedene specifične podrobnosti o morebitni nevarnosti in dana navodila, v katerih je
opisano kako lahko zmanjšate tveganost za nastanek poškodb, škode na napravi in električnega udara, do katerega lahko 
pride zaradi nepravilne uporabe naprave. Pozorno preberite spodnje napotke.
-  Preden napravo namestite in pripravite za uporabo, morate prekiniti električno povezavo. 
-  Samo kvalificiran strokovnjak lahko opravi montažo in vzdrževalna dela, v skladu z proizvajalčevimi navodili in lokalnimi

varnostnimi pravili. Ne popravljajte in ne zamenjujte delov na napravi, razen če ni to posebej navedeno v navodilih za 
uporabo.

-  Zakonske odredbe narekujejo, da mora naprava biti ozemljena.
-  Električni kabel mora biti dovolj dolg, da po končani montaži napravo lahko povežete z električnim omrežjem.
-  Za montažo, ki ustreza trenutno veljavnim varnostnim odredbam, morate uporabiti vse-polni izklop z najmanj 3 mm 

kontaktno odprtino.
-  Ne uporabljajte pretvornikov z večjimi vtiči ali vodi za podaljške.
-  Pri izklopu iz električnega omrežja kabel potegnite ven tako da primete vtič in ne vlecite kabla.
-  Po montaži uporabnik ne sme priti v stik z električnimi elementi.
-  Ne dotikajte se naprave z mokrimi deli telesa in ne uporabljajte je bosi.
-  Naprava je bila oblikovana izključno za domačo uporabo, za pripravo jedi. Prepovedana je katera koli druga uporaba (npr. 

kot grelno telo). Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za nepravilno uporabo ali neustrezno nastavljen sistem za 
upravljanje.

-  Naprava ni namenjena uporabi osebam (vključno otrokom) s telesnimi, psihičnimi ali z drugimi motnjami zaznavanja, ali 
osebam, ki nimajo izkušenj in znanja o pravilni uporabi naprave, razen če so te osebe pod nadzorom odgovornih oseb, 
oziroma, če so jih le-te že pred uporabo podučile o pravilni uporabi naprave.

-  Določeni deli naprave se med uporabo lahko zelo segrejejo. Majhne otroke držite čim dlje od naprave in vedno jih imejte 
pod nadzorom, da se ne bi igrali z napravo.

-  Med uporabo in po njej se ne dotikajte vročih delov ali notranjih delov naprave, saj obstaja nevarnost opeklin. Pazite, da 
obleka ali drugi vnetljivi materiali ne pridejo v stik za napravo, dokler se vsi njeni elementi ne ohladijo.

-  Ob koncu peke pazljivo odprite vrata pečice, tako da vroč zrak oziroma para počasi uhaja ven, še preden dostopite do 
pečice. Ko so vrata pečice zaprta, se vroč zrak izloča skozi odprtino zgoraj nad upravljalno ploščo. Ne zamašite ventilacijskih 
odprtin.

-  Pri prijemanju vročih ponev in ostalih pripomočkov uporabite kuhinjske rokavice ter se pri tem nikar ne dotikajte vročih 
elementov.

-  Ne postavljajte vnetljivih materialov v ali blizu naprave: če ste napravo nenamerno pustili prižgano, lahko pride do 
požara.

-  Ne pogrevajte in ne poskušajte peči živil v zaprtih kozarcih ali posodah. Zaradi pritiska, ki nastane v notranjosti posode, bi 
lahko prišlo do eksplozije, ki bi poškodovala pečico. 

-  Ne uporabljajte posod izdelanih iz sintetičnih materialov.
-  Vroče olje ali maščoba se lahko hitro vname. Vedno bodite še posebej pazljivi pri pripravi živil, ki vsebujejo veliko olja in 

maščob.
-  Med sušenjem živil nikoli ne puščajte pečice brez nadzora.
-  Če pri pripravi hrane dodajate alkoholne pijače (npr. rum, konjak, vino), vedite, da alkohol pri visoki temperaturi izhlapeva. 

Posledično obstaja nevarnost, da se v stiku z vročim električnim elementom vnamejo hlapi, ki se pri tem izločajo.

 Odlaganje odsluženih  gospodinjskih aparatov
-  Naprava je izdelana iz materialov, ki jih je možno predelati in ponovno uporabiti. Odvrzite jo v skladu z lokalnimi odredbami, 

ki določajo ustrezen način za odlaganje odpadnega materiala. Pred odlaganjem odstranite električni kabel.
-  Za dodatne informacije o ravnanju z napravo, njeno ponovno uporabo in predelavo električnih gospodinjskih aparatov se 

obrnite na osebo, ki je pooblaščena za vaše območje, zbirni center za odpadni material ali stopite k prodajalcu, pri katerem 
ste napravo kupili.

NEVARNOST

POZOR
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 MONTAŽA

Po odstranitvi embalaže, preverite, da se pečica med prevozom ni poškodovala in se vrata pečice lahko nemoteno zapirajo. Če 
se pojavijo težave, se obrnite na prodajalca ali na najbližjo servisno službo. Da ne bi prišlo do poškodb, pri montaži odstranite 
penasti polistiren v katerem je pečica.

PRIPRAVA GOSPODINJSKEGA APARATA
•  Drugi gospodinjski aparati, ki so v bližini pečice, morajo biti odporni proti visokim temperaturam (vsaj 90 °C).
• Preden pečico vgradite v kuhinjo, poskrbite, da bodo dela v povezavi z rezanjem dokončana, in odstranite vse lesne 

ostanke in lesni prah.
•  Po vgradnji dno pečice ostane prekrito in do njega nimate dostopa.
•  Za pravilno delovanje pečice ne smete prekriti minimalne odprtine med delovnim pultom in zgornjim robom pečice.

ELEKTRIČNA POVEZAVA
Preverite, da električna napetost, ki je navedena na tipski ploščici, ustreza električni napetosti vašega električnega omrežja. 
Tipska ploščica se nahaja na sprednjem robu pečice (vidna, ko odprete vrata).
• Zamenjavo električnega kabla (tip H05 RR-F 3x1,5 mm2) naj opravi za to usposobljen električar. Obrnite se na pooblaščeno 

servisno službo.

SPLOŠNA PRIPOROČILA
Pred uporabo:
-  Odstranite zaščitne kartonske kose ter ostale zaščitne ovoje in nalepke z dodatnih delov opreme.
-  Dodatne dele vzemite ven iz pečice in vključite pečico na 200 °C in jo pustite prižgano približno eno uro, zato da se uničijo 

vonjave in dimi, ki jih oddajajo izolacijski materiali in zaščitni premazi.

Med uporabo:
-  Ne postavljajte težkih predmetov na vrata pečice, ker jo lahko poškodujejo.
-  Ne obešajte ničesar na vrata.
-  V pečico ne smete polagati aluminijaste folije.
-  V vročo pečico ne smete vlivati vode; s tem boste namreč poškodovali emajl.
-  Pazite, da električni kabli drugih naprav ne pridejo v stik z vročimi deli pečice oziroma, da se ne zataknejo v vrata pečice.
-  Za čiščenje pečice ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki škodujejo ozračju.

Odlaganje embalaže

Embalaža je izdelana iz materialov, ki jih je možno 100 % reciklirati, in so označeni s simbolom, ki označuje reciklažo ( ). Zato 
morate različne kose embalaže odvreči z odgovornostjo in v popolnem skladu z lokalnimi zakonskimi odredbami, ki urejajo 
odlaganje odpadnega materiala.

Odlaganje aparata
- Aparat je označen v skladu z Evropsko direktivo 2002/96/ES, o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).
- S pravilnim odlaganjem tega aparata pomagate pri odpravi potencialnih negativnih posledic za okolje in človeško zdravje, 

do katerih v nasprotnem primeru pride z nepravilnim odlaganjem.

- Simbol , ki se pojavlja na aparatu ali v spremni dokumentaciji, sporoča, da ta aparat ne smete odvreči skupaj z drugimi 
gospodinjskimi odpadki, temveč ga morate odpeljati na ustrezno zbirno mesto, namenjeno za predelavo električne in 
elektronske opreme.

Varčevanje z energijo
-  Pečico vnaprej vključite samo, če je tako navedeno v tabeli za pripravo jedi ali v receptu.
-  Uporabite samo modele s temnim premazom oz. emajlom, ker ti mnogo bolj vpijajo toploto.
-  Pečico izključite 10–15 minut pred časom, ki je naveden za dokončanje priprave. Peka živil, ki zahtevajo daljšo 
toplotno obdelavo, bo potekala tudi potem, ko je pečica že izključena.
 

-  Pečica, ki je namenjena uporabi, pri kateri pride do stika z živili, je v skladu z Evropsko smernico (CE) št. 1935/2004 in je 
bila oblikovana, izdelana in prodana v skladu z varnostnimi zahtevami po direktivi 2006/95/ES o nizkonapetostni opremi 
(ki je nadomestila direktivo 73/23/EES in člene, ki se nanjo navezujejo) ter varnostnim zahtevam direktive 2004/108/ES o 
elektromagnetni združljivosti.

 ZAŠČITA OKOLJA  

 IZJAVA O SKLADNOSTI CE
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Pečica ne dela:
• Preverite, če je pečica vklopljena na električno omrežje in če je vzpostavljena električna povezava.
• Izključite pečico in jo ponovno vključite, da preverite če se težava še vedno ponavlja.
Vrata se ne odprejo:
• Pečico izklopite in jo za tem ponovno vklopite. Preverite ali je težava odpravljena.
• Pomembno: med samodejnim čiščenjem se vrata pečice ne da odpreti. Počakajte, da se odklenejo (glejte poglavje Čiščenje 

pečice s pirolizo).
Elektronska programska ura ne dela:
• Če se na zaslonu prikaže ‘’F’’ in ji sledi določeno število, stopite k najbližji servisni službi. Navedite število, ki se pojavi za črko 

‘’F’’.

Preden pokličete servisno službo:
1. Poskusite sami odpraviti težavo s pomočjo predlogov, ki jih lahko najdete v NAVODILIH ZA ODPRAVO TEŽAV.
2. Izključite pečico in jo ponovno vključite, da preverite če se težava še vedno ponavlja.
Če se težava ponavlja tudi po poizkusu odprave na zgoraj opisane načine, kontaktirajte servisno službo.
Vedno navedite:
• kratek opis težave;
• tip in natančno navedbo modela pečice;
• servisno številko (številka, ki je navedena ob besedi Servis na tipski ploščici), ki se nahaja na desni strani odprtine na robu 

pečice (vidna, ko odprete vrata); servisna številka je ravno tako navedena v garancijski knjižici;
• svoj polni naslov;
• svojo telefonsko številko.

Če je potrebno popravilo, prosimo pokličite pooblaščeno servisno službo (tako boste 
zagotovili, da bodo pri popravilu uporabljeni originalni rezervni deli in da bo popravilo 
ustrezno opravljeno).

  
- Za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnih strojev.
- Pečico čistite šele takrat, ko je ohlajena.
- Preden opravite vzdrževalna dela, potegnite ven električni kabel.

Zunanjost pečice
POMEMBNO: Za čiščenje ne uporabljajte korozivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev. Če katero koli od navedenih 
sredstev pride v stik z napravo, jo očistite z vlažno krpo.
• Površine očistite z vlažno krpo. Če je zelo suha, dodajte v vodo nekaj kapljic detergenta. Na koncu obrišite s suho krpo.

Notranjost pečice
POMEMBNO: Za čiščenje ne uporabljajte grobih krp, kovinskih strgal ali žičnih gobic. Sčasoma boste z njimi uničili 
emajlirane površine in steklo na vratih pečice.
•  Po vsaki uporabi počakajte, da se pečica ohladi in jo potem očistite. Priporočljivo je čiščenje, ko je pečica še rahlo topla, saj 

boste tako lahko odstranili umazanijo in madeže, ki so nastali zaradi ostankov hrane (npr. živila z veliko sladkorja).
•  Za čiščenje pečice uporabite primerne detergente in natančno upoštevajte proizvajalčeva navodila.
•  Steklo na vratih pečice očistite z ustreznim tekočim detergentom. Vrata pečice lahko snamete za enostavnejše čiščenje 

(glejte VZDRŽEVANJE).
• Zgornje grelo za peko (glejte VZDRŽEVANJE) lahko spustite nižje (samo pri nekaterih modelih), da boste lahko očistili 

zgornji del notranjosti pečice.
POMNITE: Med daljšo peko hrane, ki vsebuje veliko vode (npr. pica, zelenjava, itd.) se lahko v notranjosti vrat in okoli 
tesnil ustvari kondenzat. Ko se pečica ohladi, jo znotraj obrišite s suho krpo ali gobico.

Dodatna oprema:
• Takoj po uporabi dodatno opremo potopite v vodo in jo operite z detergentom za pomivanje posode. Pri tem uporabite 

kuhinjske rokavice, če so deli še vedno vroči.
• Ostanke hrane lahko enostavno odstranite s krtačko ali gobico.

 NAVODILA ZA ODPRAVO TEŽAV

 SERVISNA SLUŽBA

 ČIŠČENJE

OPOZORILO
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Čiščenje zadnje strani pečice in plošče s katalitičnimi oblogami (če je na voljo):
POMEMBNO: Za čiščenje ne uporabljajte korozivnih ali abrazivnih čistilnih sredstev, grobih krtačk, žičnih gobic ali pršil 
za čiščenje pečic, saj bi lahko poškodovali površino s katalitičnimi oblogami in uničili samočistilne lastnosti pečice. 
•  Za eno uro pustite pečico prižgano pri temperaturi 200°C z vklopljeno funkcijo ventilatorja.
•  Potem pustite pečico, da se ohladi in šele nato z gobico odstranite ostanke hrane.

Čiščenje pečice s pirolizo (če je nameščeno)
- Med postopkom pirolize se ne dotikajte pečice.
- Med postopkom pirolize onemogočite otokom dostop do pečice.

Ta funkcija požge ostanke hrane, ki se nabirajo v pečici med pečenjem s temperaturo približno 500 °C. Pri tej visoki temperaturi 
se ostanki hrane spremenijo v lahek pepel, ki ga lahko enostavno obrišete z vlažno krpo, ko bo pečica hladna. Te funkcije ne 
vklopite po vsaki uporabi pečice, vendar samo kadar je pečica močno umazana ali med segrevanjem izhaja dim in smrad.
- Če je pečica nameščena pod kuhalno ploščo, ne sme delovati nobena kuhalna površina med funkcijo pirolize.
- Pred vklopom pirolize odstranite vse dodatke pečice. Pečica ima dve funkciji pirolize:

1. cikel za varčevanje z energijo (PYRO EXPRESS/ECO): ta porabi približno 25 % manj energije, kot standardno grelo. 
Izberite jo v rednih intervalih (po 2 ali 3 kuhanjih);

2. standardni cikel (PYRO): primeren je za čiščenje zelo umazane pečice. 
- V vsakem primeru po določenem številu uporabe in glede na umazanost pečice, se na zaslonu prikaže opozorilo, ki vas 

opominja na uporabo funkcije pirolize.
PRIMER: med delovanjem funkcije pirolize so vrata pečice zaklenjena in se jih ne da odpreti; ostala bodo zaklenjena 
dokler temperatura v pečici ne pade na spremenljivo raven.

     
- Nadenite si zaščitne rokavice.
- Preden opravite naslednje postopke, preverite, če se je pečica ohladila. 
- Preden opravite vzdrževalna dela, potegnite ven električni kabel.

SNEMANJE VRAT
Vrata snamete na naslednji način:
1. Do konca odprite vrata.
2. Dvignite dve držali in ju porinite naprej, kolikor je možno (slika 1).
3. Zaprite vrata, kolikor jih lahko zaprete (A), dvignite jih (B) in zasukajte (C) dokler jih ne potegnete ven (D), (slika 2).  

Ponovno jih namestite na naslednji način:
1. Namestite ponovno tečaje.
2. Do konca odprite vrata.
3. Spustite dve držali.
4. Zaprite vrata.

 SLIKA 1                              SLIKA 2

 VZDRŽEVANJE

OPOZORILO

OPOZORILO
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ODSTRANITEV ZGORNJEGA GRELA (SAMO PRI NEKATERIH MODELIH)

1. Odstranite stranska kovinska držala za rešetke (slika 3).
2. Narahlo potegnite ven grelo (slika 4) in ga spustite (slika 5).
3. Za ponovno namestitev na najvišje mesto dvignite grelo in ga pri tem rahlo vlecite k sebi. Pazite, da se prilega v   
    stranske podpornike. 

 
 SLIKA 3                                         SLIKA 4                                       SLIKA 5

ZAMENJAVA ŽARNICE V PEČICI
Zamenjavo žarnice (če je nameščena) opravite na naslednji način.
1. Pečico odklopite z električnega napajanja.
2. Odvijte pokrov žarnice (slika 6), zamenjajte žarnico (za tip žarnice glejte opombe) in privijte nazaj okvir žarnice.
3. Pečico priključite na električno napajanje.

Zamenjava stranske žarnice (če je nameščena)
1. Pečico odklopite z električnega napajanja.
2. Odstranite stranska nosila pladnja (slika 3).
3. Z izvijačem odstranite pokrovček žarnice (slika 7).
4. Zamenjajte žarnico (za tip žarnice glejte opombe) (slika 8).
5. Namestite pokrov žarnice, potisnite ga, da se lepo usede na svoje mesto (slika 9).
6. Namestite stranska nosila pladnja.
7. Pečico priključite na električno napajanje.

 SLIKA 6                                      SLIKA 7           SLIKA 8               SLIKA 9

POMNITE: 
- Uporabite izključno inkandescentno žarnico, 25-40 W, 230 V, tip E-14, T 300 °C ali halogensko žarnico 20–40 W, 230 V, tip G9, 

T300 °C
- Žarnice so na voljo pri naši servisni službi.

POMEMBNO:
- Halogenske žarnice se ne dotikajte z golimi rokami, ker se lahko poškoduje.
- Ne vklapljajte pečice, dokler ne namestite nazaj okvirja žarnice.
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ZA ELEKTRIČNO POVEZAVO GLEJTE POGLAVLJE O MONTAŽI

1 upravljalna plošča
2 zgornje grelo/žar
3 hladilni sistem (ni viden)
4 tipska ploščica (Ne smete je odstraniti.)
5 lučke
6 ventilacijski grelni sistem (ni viden)
7 ventilator
8 naprava za obračanje ražnja (Če je nameščen.)
9 spodnje grelo (ni viden)
10 vrata
11 položaji posameznih vodil (Število vodil je prikazano na sprednji strani pečice.)
12 zadnja stena pečice

POMNITE:
- Med kuhanjem se lahko vklopi hladilni sistem, da se zmanjša poraba energije.
- Po končani peki, ko je pečica že izključena, bo hladilni ventilator še nekaj časa deloval.
- Kadar med kuhanjem odprete vrata pečice, se grelniki izklopijo.

PRILOŽENA DODATNA OPREMA

  slika A             slika B          

A REŠETKA (2 kosa): Nanjo lahko postavite živilo ali posodo z živili, tortne modele in druge podobne vrste posode.
B PRESTREZNI PLADENJ (1 kos): Namenjen prestrezanju maščob in koščkov hrane, če ga položite pod rešetko. Lahko ga 

uporabite tudi kot pekač za peko mesa, piščanca, rib itd.

NEDOBAVLJENI DODATKI
Vse ostale dodatke lahko kupite posebej pri poprodajni storitvi podjetja (pekač, površine s katalitičnimi oblogami, izvlečno 
vodilo).

 NAVODILA ZA UPORABO PEČICE
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VSTAVLJANJE REŠETKE IN DRUGIH DODATKOV V PEČICO

Rešetka in drugi pripomočki imajo mehanizem, ki preprečuje neželeno odstranitev.

 SLIKA 1

1. Rešetko postavite v vodoraven položaj tako, da je del A obrnjen navzgor (slika 1).
2. Ko rešetka doseže zaklepni mehanizem, jo rahlo privzdignite (slika 2).

 SLIKA 2          SLIKA 3

3. rešetko ponovno postavite v vodoraven položaj in jo do konca potisnite v oznake C (slika 3).
4. rešetko odstranite v obratnem vrstnem redu.
Tudi drugi dodatki se vstavijo na enak način. Vdolbine na ravnih mestih omogočijo zaklenjen položaj dodatkov v pečici.

OPIS UPRAVLJALNE PLOŠČE

TIPKE OBČUTLJIVE NA DOTIK: za uporabo tipke enostavno pritisnite na ustrezen simbol (nežen pritisk).

 Vklop/izklop

 Vklop prikaza glavnega MENIJA ali povrnitev za začetni zaslon.

 Dostop do 10 najpogosteje uporabljenih funkcij.

 Prikaz prejšnjega menija na zaslonu.

 iskanje funkcij/možnosti in spreminjanje nastavljenih vrednosti.

 Izbira in potrditev nastavitve.

 Vklop kuhanja.

SEZNAM FUNKCIJ

Po priopu pečice pritisnite na tipko  in za zaslonu se prikaže spodnja slika.

A Simbol označene funkcije.

B Označeno funkcijo lahko izberete s tipko .
C Opis označene funkcije.
D Druge funkcije, ki so na voljo.

ZASLON
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PODROBNOSTI FUNKCIJ
Po izbiri želene funkcije pritisnite na tipko  in na zaslonu se prikažejo naslednje možnosti in ustrezne podrobnosti.
 KAZALNIK

Za premikanje med področji uporabite tipki  in : kazalnik se premika po nastavljivih vrednostih po zgoraj opisanem 

redu. S pritiskom na tipko  izberete želeno vrednost, s tipkama  vrednost nastavite in s tipko  potrdite svojo 
nastavitev.

PRVA UPORABA PEČICE – IZBIRA JEZIKA IN NASTAVITEV URE
Za pravilno uporabo pečice morate pri prvem vklopu izbrati želeni jezik za prikaz menija in nastavi uro.

Nadaljujte po spodaj opisanem postopki.

1. Pritisnite na tipko :na zaslonu se prikaže seznam prvih treh jezikov, ki so na voljo.

2. S tipkama  in  premikajte kazalnik po seznamu.

3. Ko je želeni jezik označen, ga s tipko  izberite. Po izbiri jezika prične na zaslonu utripati prikaz 12:00.

4. S tipkama  in  nastavite točno uro. Za hitrejše premikanje številk tipko držite pritisnjeno.

5. Nastavitev ure potrdite s pritiskom na tipko : na zaslonu se prikaže seznam funkcij.

IZBIRA FUNKCIJ ZA KUHANJE

1. Če je pečica izklopljena, pritisnite na tipko ; na zaslonu se prikažejo funkcije za kuhanje.

2. Za izbiranje med možnostmi pritiskajte na tipki : izbrana funkcija je označena z belo barvo na sredini zaslona.
 OPOMBA: Seznam vseh funkcij in opis je v tabeli na strani 12 in 13.

3. Funkcijo izberete s pritiskom na tipko : nastavitve za kuhanje se prikažejo na zaslonu. Če so vpisane vrednosti po 

vaši želji, za vklop pečice pritisnite na tipko , v nasprotnem primeru sledite zgoraj opisanem postopku za spremenitev 
nastavitev.

NASTAVITEV TEMPERATURE/IZHOD ZA ŽAR

Za spremenitev temperature ali izhoda za žar, sledite spodnjim napotkom.
1. Kazalnik naj bo na polju za nastavitev temperature (cona 1); pritisnite na tipko  za potrditev spreminjanja izbranega 

parametra: vrednost temperature utripa.
2. S tipkama  spremenite vrednost temperature.
3. S tipko  potrdite spremembo in pritisnite na tipko . Na zaslonu je prikazan nivo vodila, kateri naj se uporabi.
4. Za vklop kuhanja pritisnite na tipko .
 Nastavljeno temperaturo lahko spremenite tudi med delovanjem pečice; postopek je enak.
5. Ob koncu kuhanja se na zaslonu prikaže sporočilo, da je kuhanje končano. V tem trenutku lahko pečico izklopite  ali 

nadaljujete kuhanje s pritiskom tipke . Če pečico izklopite, se na zaslonu prikaže drsnik, ki kaže temperaturo v pečici.

Cona 1

Cona 2

Cona 3

Cona 4
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PREDGRETJE PEČICE

Če želite pečico segreti preden vanjo vstavite živila, morate spremeniti privzete vrednosti.

1. S tipkama  in  premaknite kazalnik na predgretje.

2. S pritiskom na tipko  izberite nastavljanje: “No” utripa na zaslonu.

3. Za spremenitev pritisnite na tipko  in : na zaslonu se prikaže “Yes”.

4. Za potrditev vaše izbire pritisnite na tipko .

HITRO PREDGRETJE

Če želite pečico hitro segreti preden vanjo vstavite živila, morate spremeniti privzete vrednosti.

1. S tipkama  in  premaknite kazalnik na hitro predgretje.

2. S pritiskom na tipko  se na zaslonu prikaže nastavitev .

3. Če je predlagana temperatura ustrezna pritisnite na tipko , v nasprotnem primeru sledite napotkom iz prejšnjega 
naslova in opravite spremembo. Ko pečica doseže želeno temperaturo se vklopi zvočni signal. Ob koncu predgretja pečica 
samodejno preklopi v konvencionalni način delovanja . V tem trenutku lahko v pečico vstavite živilo.

4. Če želite nastaviti drugo funkcijo kuhanja, pritisnite na tipko  in izberite želeno funkcijo.

NASTAVITEV ČASA KUHANJA

Funkcija omogoča kuhanje živil določeno časovno obdobje, od najmanj 1 minute, do največ kar lahko nastavite; po pretečenem 
času se pečica samodejno izklopi.

1. Za izbiro te funkcije premaknite kazalnik s tipkama  do polja “COOK TIME”.

2. S tipko  izberete nastavitev: na zaslonu utripa prikaz “00:00”.

3. Vrednost spremenite s tipkama  in ; na zaslonu se prikaže nastavljen čas.

4. Za potrditev nastavitve pritisnite na tipko .

IZDELAVA SKORJE
Ob koncu kuhanja pri nekaterih funkcijah zaslon prikaže možnost izdelave skorje na vašem živilu. Ta funkcija je mogoča samo 
kadar nastavite čas kuhanja.

Ob koncu kuhanja se na zaslonu prikaže “^ to prolong,  to brown”. Pritisnite na tipko  in pečica vklopi 5 minutni program 
izdelave skorje. To funkcijo lahko uporabite samo enkrat po koncu kuhanja.
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NASTAVITEV ČASA ZA KONEC KUHANJA/ČAS ZAMIKA
Nastavite lahko čas konca kuhanja in to z zamikom vklopa pečice do največ 23 ur in 59 minut. To lahko nastavite šele ko 
nastavite čas kuhanja. Funkcija je mogoča samo za programe, kjer ni potrebno predgretje pečice.

Po nastavitvi časa kuhanja se na zaslonu prikaže čas konca kuhanja (na primer 19:20). Za zamik časa konca kuhanja in s tem 
zamik časa za vklop pečice, upoštevajte spodnje napotke.

1. Kazalnik postavite poleg časa konca kuhanja s tipkama .

2. Za izbiro nastavitve pritisnite na tipko : čas konca kuhanja utripa.

3. Za nastavitev kasnejšega časa konca kuhanja pritiskajte na tipko  in .

4. Nastavljen čas potrdite s tipko .

5. Pritisnite na tipko . Na zaslonu se prikaže na kateri nivo je treba namestiti pladenj.

6. Pritisnite na tipko  za vklop funkcije. Pečica bo pričela z delovanjem ob času, ki si ga izračuna glede na čas, ko mora biti 
kuhanje končano. (Na primer: v primeru, da je treba peči 20 minut in je nastavljen čas konca kuhanja ob 20:10, se bo pečica 
samodejno vklopila ob 19:50.)

Opomba: Med časom čakanja do vklopa lahko pečico vklopite tudi ročno s pritiskom na tipko . Med pečenjem 

lahko spreminjate vrednosti temperature, nastavitve za žar, čas kuhanja in sicer s tipkama  in tipko  za 
potrditev.

PRIKAZ TEMPERATURE V PEČICI

Ob koncu pečenja, če je temperatura v pečici nad 50 °C, se na zaslonu prikaže temperatura v pečici in drsnik, ki nakazuje potek 
ohlajevanja pečice. Ko temperatura pade pod 50 °C, se na zaslonu prikaže točen čas.

ČASOVNIK

Funkcijo lahko uporabite samo kadar je pečica izklopljena, na primer za nadzor kuhanja testenin. Časovni lahko nastavite do 
največ 1 ure in 30 minut.

1. Ko je pečica izklopljena pritisnite na tipko : na zaslonu se prikaže “00:00:00”.

2. S tipkama  in  nastavite želen čas.

3. Za vklop odštevanja pritisnite na tipko . Ko čas poteče se na zaslonu prikaže “00:00:00” in pečica odda zvočni signal. 

V tem trenutku lahko čas podaljšate, sledite opisu zgoraj, ali časovnik izklopite s pritiskom na tipko . (Na zaslonu se 
prikaže točen čas.)
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RECEPTI
Zahvaljujoč tehnologiji “Šesti čut” pečica ponuja 30 nastavljenih receptov z idealno nastavljenimi temperaturami. Enostavno 
sledite receptom v smislu količin živil in metodi priprave. Nato sledite kot je opisano spodaj.

1. S tipkama  izberite možnost “RECIPES” in potrdite s tipko .
2. S seznama izberite eno od jedi.

3. S tipko  potrdite izbiro.

4. Želen recept izberite s tipkama .

5. Potrdite s tipko : na zaslonu se prikaže približan čas kuhanja.

6. Živilo vstavite v pečico in pritisnite na tipko . Na zaslonu se izpiše priporočilo na kater nivo naj se pladenj vstavi.

7. Za vklop pečenja pritisnite na tipko . Za zamik vklopa pečice nastavite vrednost na ustrezni coni.

OPOMBA: Nekatera živila je treba med pečenjem obrniti ali premešati: pečica odda zvočni signal in na zaslonu prikaže 
kaj je treba storiti. Prikazan čas pečenja je zgolj za smernico: med pečenjem se lahko samodejno podaljša.
Malo pred koncem vsa pečica pozove, da pregledate ali je živilo spečeno po vašem okusu in željah. Če še ni, lahko ročno 

podaljšate čas delovanja pečice s tipkama .

BLIŽNJICE

1. Pritisnite na tipko : na zaslonu se prikaže 10 najpogosteje izbranih funkcij.

2. Za listanje po seznamu uporabite tipki .

3. S tipko  izberete želeno funkcijo.
4. Za spreminjanje nastavitev izbrane funkcije ukrepajte kot je zapisano v prejšnjih poglavjih.

NASTAVITVE
1. Za spremenitev nekaterih prikazov na zaslonu v meniju izberite “SETTINGS” s tipkama .

2. Potrdite s tipko : na zaslonu se prikažejo možnosti, ki jih je mogoče spremeniti (jezik, glasnost zvočnega signala, 
svetlost zaslona, čas, funkcija za varčevanje z energijo).

3. S tipkama  izberite možnost, ki jo želite spremeniti.

4. Potrdite s tipko .
5. Sledite navodilom na zaslonu za spremenitev nastavitve.

6. Pritisnite na tipko ; na zaslonu se prikaže sporočilo, ki potrjuje vašo izbiro.
OPOMBA: Kadar je pečica izklopljena in je funkcija ECOMODE na ON, se zaslon po 5 sekundah ugasne. Če funkcija varčevanja 
z energijo ni vklopljena bo zaslon le potemnel.

ZAKLEP TIPK
S to funkcijo zaklenete tipke na kontrolni plošči.

Za vklop funkcije istočasno držite 3 sekunde pritisnjeni tipki  in . Če se je funkcija vklopila ne morete pritisnite drugih 

tipk, na zaslonu pa je prikazan znak . Funkcijo lahko vklopite tudi med pečenjem. Za izklop funkcije postopek ponovite. 

Kadar je funkcija vklopljena lahko pečico izklopite s tipko .
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SAMODEJNO ČIŠČENJE PEČICE

Za opis te funkcije preberite poglavje ČIŠČENJE in tabelo funkcij na strani 13.

Za vklop cikla samodejnega čiščenja upoštevajte spodnje korake:

1. Izberite možnost “Cleaning” v meniju s tipko  ali .

2. Pritisnite na tipko : na zaslonu se prikaže napis “Pyro Express Cleaning” in “Pyro Cleaning”.

3. Izberite eno od možnosti s tipko  in , ter potrdite izbiro s tipko : na zaslonu je prikazan čas trajanja in čas ob 
koncu programa izbranega cikla (čas ob koncu programa je lahko premaknjen naprej zaradi uporabe zakasnitve vklopa; 
poglavje NASTAVITVE ČASA KUHANJA/ZAMIK VKLOPA).

4. Pritisnite na tipko : na zaslonu se prikazujejo napotki, ki jih morate upoštevati, da se funkcija vklopi. Za vsakim izveden 

mapotkom pritisnite na tipko .

5. Po zadnji potrditvi prične pečica z izvajanjem samodejnega čiščenja in vrata se zaklenejo: na zaslonu se prikaže za nekaj 

sekund opozorilo in znak . Takoj za tem se na zaslonu prikaže grafična vrstica, ki prikazuje postopek čiščenja.
 PRIMER: Če so vrata pečice zaprta pred samodejnim zaklepom vrat, se na zaslonu prikaže opozorilo. Po zaprtju vrat 

morate cikel ponovno zagnati s pritiskom na tipko .

6. Po koncu cikla na zaslonu utripa ustrezno sporočilo, za tem pa je na grafični vrstici prikazan postopek ohlajevanja.

Temperatura pečice je prikazana na zaslonu poleg simbola . Vrata pečice ostanejo zaklenjena dokler temperatura v 
pečici ne pade na ustrezno raven: na zaslonu je prikazan točen čas.
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GLAVNI MENI

SETTINGS
Nastavitve zaslona (jezik, čas, svetlost, glasnost zvočnega signala, funkcija za 
varčevanje energije)

RECIPES

Izbira 30 programom pečenja (preverite priloženo knjigo z recepti). Pečica 
samodejno nastavi optimalno temperaturo pečenja, funkcijo delovanja in čas. 
Pomembno je slediti navodilom iz knjige receptov (priloženo) glede priprave, 
količine, dodatkov in na kateri nivo v pečici postaviti pladenj.

AUTOMATIC 
OVEN

CLEANING

Zažiganje ostankov hrane z notranjih sten pečice, ki se tam nabirajo med 
pečenjem, z izredno visoko temperaturo (približno 500 °C). Na voljo sta dva 
cikla samodejnega čiščenja in sicer krajši cikel (Pyro Express) in kompleten cikel 
(Pyro). Krajši cikel uporabljajte v rednih intervalih, med tem, ko kompletni cikel 
uporabite za izredno umazano pečico.

TRADITIONAL
Glejte tabelo standardne funkcije.

SPACIALS
Glejte tabelo posebnih funkcij.

TABELA STANDARDNIH FUNKCIJ

FAST 
PREHEATING

Hitro predgretje pečice.

CONVENTIONAL
Pečenje vseh jedi na enem nivoju. Uporabite nivo št. 3. Za peko pizze, pikantnih 
jedi in desertov s tekočimi nadevi uporabite nivo 1 ali 2. Pečice ni treba predgreti.

GRILL

Za pripravo zrezkov, kebabov in klobas, gratinirane zelenjave in opečenca. 
Pladenj z živilom postavite na 4 ali 5 nivo. Med peko morajo vrata pečice ostati 
zaprta. Ko pečete meso, nalijte malo vode v prestrezni pladenj (postavite ga na 
3 ali 4 nivo), da zmanjšate nastanek dima in škropljenje odvečne maščobe. Za 
najboljše rezultate meso med peko nekajkrat obrnite.

TURBO GRILL

Za pripravo večjih kosov mesa (krača, goveja pečenka, piščanec). Pladenj z 
živilom postavite na srednji nivo. Prestrezni pladenj postavite na 1 ali 2 nivo in 
vanj nalite do pol litra vode. Pečice ni treba predgreti. Med peko morajo vrata 
pečice ostati zaprta. S to funkcijo lahko uporabite vrtljivi žar (če je priložen).

FORCED AIR

Istočasno pečenje različnih živil, ki potrebujejo enako temperaturo na več 
različnih pladnjih (največ 3) (ribe, zelenjava, piškoti). Funkcijo lahko uporabite 
za pečenje različnih živil, ne da bi se vonj prenašal med živili. Za pečenje z enim 
pladnjem uporabite 3 nivo. Za pečenje na dveh nivojih uporabite nivo 1 in 4. za 
pečenje na treh nivojih uporabite nivoje 1, 3 in 5. Pečice ni treba predgreti.

CONVECTION 
BAKE

Za pečenje mesa in pit s tekočim nadevom (pikantnih ali sladkih) na enem nivoju. 
Uporabite nivo 3. Pečice ni treba predgreti.

 TABELA Z OPISOM FUNKCIJ
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TABELA POSEBNIH FUNKCIJ

DEFROSTING
Pospeševanje tajanja živil. Živila naložite na srednji nivo. Živilo naj ostane v svoji 
embalaži, da se med tajanjem ne izsuši.

KEEP WARM
Za ohranjanje ravno skuhane hrane vroče in hrustljave (meso, ocvrta hrana, 
kolač). Hrano naložite na srednji nivo. Funkcija se ne bo vklopila, če je 
temperatura v pečici nad 65 °C.

RISING
Za optimalno vzhajanje testa. Za varovanje vzhajanja se funkcija ne bo vklopila, 
če je temperatura v pečici nad 50 °C. testo namestite na 2 nivo. Pečice ni treba 
predgreti.

CONVENIENCE

Kuhanje že pripravljenih jedi, ki so shranjene na sobni temperaturi ali v hladilniku 
(biskvit, tekoče mešanice za torte, kolači…). Ta funkcija nežno in hitro kuha 
vso hrano. Uporabite jo lahko tudi za pogrevanje hrane. Upoštevajte napotke z 
embalaže živil. Pečice ni treba predgreti.

MAXI COOKING
Za pečenje večjih kosov mesa (nad 2,5 kg). Uporabite 1 ali 2 nivo, odvisno d 
velikosti mesa. Pečice ni treba predgreti.

FROZEN FOOD

LAZANJA, PIZZA, ZAVITEK, OCVRT KROMPIR, KRUH

Funkcija samodejno izbere idealno temperaturo in način pečenja za 5 različnih 
tipov zamrznjene hrane. Uporabite 2 ali 3 nivo. in način

CUSTOM

Temperaturo lahko nastavite od 50 do 250 °C za kuhanje drugih jedi.
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Recept Način 
delovanja

Predhodno 
segrevanje

Vodilo (od 
spodaj 

navzgor

Temp. 
(°C)

Čas 
(min) Dodana oprema

Kvašene torte

- 2/3 160–180 30–90 tortni model na rešetki

- 1–4 160–180 30–90
nivo 4: tortni model na rešetki

nivo 1: tortni model na rešetki

Polnjene 
sladice 
(skutine 
torte, zavitki, 
jabolčne pite)

- 3 160–200 35–90
prestrezni pladenj/pekač ali tortni model 
na rešetki

- 1–4 160–200 40–90
nivo 4: tortni model na rešetki

nivo 1: tortni model na rešetki

Keksi/Kolački

- 3 170–180 20-45 prestrezni pladenj ali pekač

- 1–4 160–170 20–45
nivo 4: rešetka

nivo 1: prestrezni pladenj ali pekač

- 1–3–5 160–170 20–45

nivo 5: pekač na rešetki

nivo 3: pekač na rešetki

nivo 1: prestrezni pladenj ali pekač

Pecivo iz 
krhkega testa

- 3 180–200 30–40 prestrezni pladenj ali pekač

- 1–4 180–190 35–45
nivo 4: pekač na rešetki

nivo 1: prestrezni pladenj ali pekač

- 1–3–5 90 140–160

nivo 5: pekač na rešetki

nivo 3: pekač na rešetki

nivo 1: prestrezni pladenj ali pekač

Sladice iz 
beljaka

- 3 90 110–150 prestrezni pladenj ali pekač

- 1–4 90 140–160
nivo 4: pekač na rešetki

nivo 1: prestrezni pladenj ali pekač

- 1–3–5 90 140–160

nivo 5: pekač na rešetki

nivo 3: pekač na rešetki

nivo 1: prestrezni pladenj ali pekač

Kruh/Pizza/
Focaccia

- 1/2 190–250 20–50 prestrezni pladenj ali pekač

- 1–4 190–250 25–50
nivo 4: pekač na rešetki

nivo 1: prestrezni pladenj ali pekač

- 1–3–5 190–250 25–50

nivo 5: pekač na rešetki

nivo 3: pekač na rešetki

nivo 1: prestrezni pladenj ali pekač

Sočni kolači 
(zelenjavni 
kolač, lorenski 
quiche)

- 3 180–190 40–55 tortni model na rešetki

- 1–4 180–190 45–60
nivo 4: tortni model na rešetki

nivo 1: tortni model na rešetki

- 1–3–5 180–190 45–60

nivo 5: tortni model na rešetki

nivo 3: tortni model na rešetki

nivo 1: prestrezni pladenj ali pekač + 
tortni model

 TABELA JEDI
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Recept Način 
delovanja

Predhodno 
segrevanje

Vodilo (od 
spodaj 

navzgor
Temp. (°C) Čas 

(min) Dodana oprema

Keksi iz krhkega testa/
Vols-au-vent

- 3 190–200 20–30 prestrezni pladenj ali pekač

- 1–4 180–190 20–40
nivo 4: pekač na rešetki

nivo 1: prestrezni pladenj ali pekač

- 1–3–5 180–190 20–40

nivo 5: pekač na rešetki

nivo 3: pekač na rešetki

nivo 1: prestrezni pladenj ali pekač

Lazanja/pečene 
testenine/kaneloni 
/sadni kolači

- 3 190–200 45–55 pekač na rešetki

Jagnjetina/teletina/
govedina/svinjina 1 kg - 3 190–200 80–110

prestrezni pladenj ali pekač na 
rešetki

Piščančje/zajčje/račje 
meso 1 kg - 3 50–100

prestrezni pladenj ali pekač na 
rešetki

Puranje/gosje meso 
1 kg - 2 190–200 80–130

prestrezni pladenj ali pekač na 
rešetki

Pečene ribe/pečenje 
v srajčki (fileji,
nerazrezano)

- 3 180–200 40–60
prestrezni pladenj ali pekač na 
rešetki

Polnjena zelenjava 
(paradižniki, bučke, 
jajčevci)

- 2 180–200 50–60 pekač na rešetki

Toast - 5 Visoka 3–5 žar

Ribji fileji/zrezki - 3–4 Srednja 20–30
nivo 4: rešetka (Na polovici pečenja 
hrano obrnite.)

nivo 3: prestrezni pladenj z vodo

Klobase/kebabi/
reberca/hamburgerji - 4–5

Srednja–
visoka

15–30
nivo 5: žičnat pladenj (Na polovici 
pečenja hrano obrnite.)

nivo 4: prestrezni pladenj z vodo

Pečen piščanec 1–1,3 
kg

- 1–2 Srednja 55–70
nivo 2: žičnat pladenj (Hrano obrnite 
po dveh tretjinah pečenja.)

nivo 1: prestrezni pladenj z vodo

- 1–2 Visoka 60–80
nivo 2: rotisserie

nivo 1: prestrezni pladenj z vodo

Krvava pečenka 1 kg - 3 Srednja 35–45
pekač na rešetki (Hrano obrnite po 
dveh tretjinah pečenja.)

Jagnječja krača - 3 Srednja 60–90
prestrezni pladenj ali pekač na 
rešetki (Če je treba, hrano obrnite po 
dveh tretjinah pečenja.)

Pečen krompir - 3 Srednja 45–55
prestrezni pladenj ali pekač (Če 
je treba, hrano obrnite po dveh 
tretjinah pečenja.)

Gratinirana zelenjava - 3 Visoka 10–15 pekač na rešetki

Lazanja & meso - 1–4 200 50–100
nivo 4: pekač na rešetki

nivo 1: prestrezni pladenj ali pekač 
na rešetki
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Recept Način 
delovanja

Predhodno 
segrevanje

Vodilo (od 
spodaj 

navzgor
Temp (°C) Čas 

(min) Dodana oprema

Meso & 
krompir - 1–4 200 45–100

nivo 4: pekač na rešetki

novi 1: prestrezni pladenj ali pečak na 
rešetki

Ribe & 
zelenjava - 1–4 180 30–50

nivo 4: pekač na rešetki

novi 1: prestrezni pladenj ali pekač na 
rešetki

Zamrznjena 
pizza

- 3 samodejno 10–15 prestrezni pladenj/pekač ali rešetka

- 1–4 samodejno 15–20
nivo 4: pekač na rešetki

novi 1: prestrezni pladenj ali pekač 

- 1–3–5 samodejno 20–30

nivo 5: pekač na rešetki

novi 3: prestrezni pladenj ali pekač 

nivo 1: pekač na rešetki

- 1–3–4–5 samodejno 20–30

nivo 5: pekač na rešetki

novi 4: prestrezni pladenj ali pekač 

novi 3: prestrezni pladenj ali pekač

nivo 1: pekač na rešetki
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Tabela testnih receptov 8v skladju z IEC 60350:99+A1:05 + A2:08 in DIN 3360-12:07:07)

Recept Način 
delovanja

Predhodno 
segrevanje

Vodilo (od 
spodaj 

navzgor

Temp 
(°C)

Čas 
(min) Dodana oprema

IEC 60350:99+A1:05 + A2:08 § 8.4.1

Krhek kruh

- 3 170 20–30 prestrezni pladenj/pladenj za peko

- 1–4 160 20–30
nivo 4: pekač

nivo 1: prestrezni pladenj

IEC 60350:99+A1:05 + A2:08 § 8.4.2

Manjše torte

- 3 170 25–35 prestrezni pladenj/pladenj za peko

- 1–4 160 30–40
nivo 4: pekač

nivo 1: prestrezni pladenj

- 1–3–5 160 35–45

nivo 5: pekač na rešetki

nivo 3: pekač

nivo 1: prestrezni pladenj

IEC 60350:99+A1:05 + A2:08 § 8.5.1

Visoka torta - 2 170 30–40 tortni model na rešetki

IEC 60350:99+A1:05 + A2:08 § 8.5.2

Dve jabolčni 
piti

- 2/3 185 70–90 tortni model na rešetki

- 1–4 175 75–95
nivo 4: tortni model na rešetki

nivo 1: tortni model na rešetki

IEC 60350:99+A1:05 + A2:08 9.1.1

Toast - 5 Visoka 3–5 žar

IEC 60350:99+A1:05 + A2:08 § 9.2.1

Hamburger - 5 Visoka 20–30
nivo 5: žični pladenj (Hrano na polovici 
pečenja obrnite.)

nivo 4: prestrezni pladenj z vov

DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3

Jabolčna torta

- 3 180 35–45 Prestrezni pladenj/pladenj za peko

- 1–4 160 55–65
nivo 4: pekač

nivo 1: prestrezni pladenj

DIN 3360-12:07 § 6.6

Pečena svinjina - 3–2 190 150–170
nivo 3: žar

nivo 2: prestrezni pladenj z vodo (Po 
potrebi vodo dolijte.)

DIN 3360-12:07 dodatek C

Nižja torta

- 3 170 40–50 prestrezni pladenj/pladenj za peko

- 1–4 170 45–55
nivo 4: pekač

nivo 1: prestrezni pladenj

Tabele so kot priporočilo za izbiro idealnih načinov delovanja in temperature pečenja, da bi dobili najboljše rezultate. Če 
želite kuhati samo na enem nivoju s pomočjo toplega zraka, postavite pladenj na tretji nivo in nastavite temperaturo, ki je 
priporočena za funkcijo delovanja “FORCED AIR”.
Kadar pečete na žaru, pustite na sprednji strani 3–4 cm, da lažje odstranite hrano iz pečice.
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 PRIPOROČENA UPORABA IN NASVETI

Kako poiskati podatke v tabeli
V tabeli so opisani načini delovanja, ki so najbolj primerni za pripravo posameznih jedi in podani nasveti na katerem nivoju ali 
več nivojih hkrati je najbolje peči. Čas priprave jedi se začne odštevati takrat, ko živilo postavite v pečico, vanj se ne šteje čas 
predhodnega segrevanja pečice (kjer je potreben). Temperature in časi, ki so navedeni služijo le kot pomoč in so odvisni od 
količine živil in vrste uporabljenih pripomočkov. Za začetek nastavite najmanjše navedene vrednosti. Če hrana ni dovolj dobro 
pečena, povečajte temperaturo oziroma čas. Uporabite priloženo dodatno opremo. Priporočamo uporabo temnih kovinskih 
tortnih modelov in pladnjev. Lahko uporabite tudi ponve in druge pripomočke iz pyrex stekla ali lončeno posodo, toda 
upoštevajte dejstvo, da bo pri uporabi takšne posode tudi čas priprave jedi daljši. Za dosego najboljših rezultatov upoštevajte 
nasvete, ki so podani v tabeli priprave jedi, kjer so opisane najboljše možnosti izbire dodatne opreme (priložena) in postavitve 
na posamezen nivo. Pri pripravi živil, ki vsebujejo veliko vode, vnaprej segrejte pečico.

Priprava različnih jedi istočasno
Če nastavite ‘’konvekcijski način delovanja’’ (če je na voljo), lahko z uporabo vodil na različnih nivojih istočasno pripravite 
različne jedi, ki zahtevajo isto temperaturo pečenja (npr: ribe in zelenjava). Hrano, ki zahteva krajši čas priprave vzemite ven iz 
pečice, hrana, ki zahteva daljši čas pečenja pa pustite v pečici.

Sladice 
- Krhke sladice specite z nastavljenim ‘’klasičnim načinom’’ delovanja na samo enem nivoju. Uporabite temno obarvane 

kovinske tortne modele in jih vedno postavite na rešetko, ki je priložena. Za peko na večih nivojih uporabite funkcijo 
ventilatorja vročega zraka in premaknite tortni model na rešetki. Tako boste omogočili optimalno kroženje vročega zraka.

- Če želite preveriti, če je vzhajajoče testo pečeno, v sredino kolača zapičite leseno paličko ali zobotrebec in ga potegnite 
ven. Če je zobotrebec čist, je kolač pečen.

-  Če uporabljate nelepljive tortne modele, ni potrebno premazovanje sten modela za maščobo, saj se v tem primeru lahko 
zgodi, da testo neenakomerno vzhaja.

-  Če med pečenjem kolač ‘’pade’’, naslednjič nastavite nižjo temperaturo in pri tem še znižajte vnos tekočin v maso ter jo 
zamesite bolj nežno.

-  Za pripravo sladic z mokrim nadevom (skutina ali sadna pita) uporabite ‘’konvekcijski način delovanja’’ (če je na voljo). Če 
je osnovno testo pite preveč mokro, jo premestite na nižji nivo in pred dodajanjem nadeva po testu potresite testo krušne 
drobtine ali zdrobljene piškote.

Meso
-  Uporabite samo pekač ali stekleno posodo (pyrex), ki ustreza velikosti mesa, ki ga nameravate speči. Za pripravo zrezkov je 

najbolje, da v pekač vlijete malo jušne osnove ali omake, da meso med peko pridobi okus. Ko je meso pečeno, ga pustite v 
pečici še približno 10-15 minut, ali ga vzemite ven in ga zavijte v aluminijasto folijo.

-  Ko želite pripraviti meso na žaru, ga razrežite na enakomerno debele kose, da se meso bolje speče. Zelo debeli kosi mesa 
zahtevajo daljši čas pečenja. Če želite preprečiti, da se meso zažge, ga premaknite na nižji nivo, tako da je meso bolj 
oddaljeno od seta za žar. Ko mineta dve tretjini predvidenega časa za peko, obrnite meso, da se zapeče še na drugi strani.

Če želite shraniti sokove, ki nastajajo pri peki mesa, priporočamo, da neposredno pod žar, kjer se peče meso, postavite 
prestrezni pladenj in vanj vlijete pol litra vode. Če je potrebno, lahko kasneje vodo dolijete.

Raženj (samo pri nekaterih modelih)
Ta pribor uporabite, ko želite enakomerno speči velike kose mesa in perutnine. Nataknite meso na raženj – če je piščančje 
meso, ga zavežite z vrvico. Preden vstavite raženj v priključek, namenjen za vstavljanje ražnja, preverite, da se meso ne premika 
in je dobro pritrjeno. Da bi se izognili vročemu dimu in če želite shraniti sokove, v katerih se peče meso, priporočamo, da na 
prvi nivo postavite prestrezni pladenj in vanj vlijete pol litra vode. Raženj je opremljen z plastičnim ročajem, ki ga morate pred 
peko odstraniti in uporabiti na koncu, ko je meso že pečeno. Uporabite ga pri jemanju pečenih jedi iz pečice in tako preprečite 
možnost za nastanek opeklin.

Pica
Malo namastite pekač, da pica dobi hrustljavo skorjo. Ko mineta dve tretjini predvidenega časa za peko, po pici potresite 
mocarelo.

Vzhajanje testa (na voljo samo pri nekaterih modelih)
Preden testo postavite v pečico je priporočljivo, da ga pokrijete z vlažno krpo. Čas vzhajanja testa bo tako za tretjino krajši v 
primerjavi z vzhajanjem pri sobni temperaturi (20-25 °C). 1 kg testa za pico mora vzhajati vsaj 1 uro.


