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Spoštovana stranka! Radi bi se vam zahvalili, da ste se odločili za nakup mikrovalovne 



 

pečice iz našega širokega nabora gospodinjskih aparatov. Prosimo, da pred prvo uporabo 
pozorno preberite navodila ter jih hranite na dosegu roke.  
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V navodilih za uporabo so upodobljene skice, ki se lahko od vaše dejanske naprave 
razlikujejo. V takšnih primerih vseeno sledite priloženim navodilom uporabe.  

 

Proizvajalec si pridržuje vse pravice sprememb, ki ne vplivajo na delovanje 
mikrovalovne pečice. Odstranite embalažo v skladu z lokalnimi okoljevarstvenimi 
predpisi odstranjevanja odpadkov.  

 

Vaša kupljena naprava je bila morebitno posodobljena in ima drugačne lasnosti, kot 
opisane v navodilih za uporabo. V takšnem primeru so funkcije kljub temu enake, 
tako da sledite navedenim navodilom. Tehnične spremembe oz. napake v samem 
besedilu so zato lahko prisotne. 



 

Izjava o skladnosti 

★ Navedene naprave v navodilih za uporabo so skladne z vsemi harmonizacijskimi pravili.  

★ Dotični odgovorni upravni organi nudijo prodajalcu celoten vpogled v pristojne 
dokumente.  

 
1. Varnostna navodila 

 

Pred prvo uporabo si natančno preberite celotna navodila za uporabo. Informacije podane 
v navodilih so za vašo varnost. Neupoštevanje navodil lahko vodi do resnejših poškodb, 
ogrozi vaše življenje, ter lahko povzroči smrt. 

 

 

NEVARNOST! Vam nakazuje situacije, ki so nevarne in katere, če nastopijo, zagotovo 
vodijo do resnejših poškodb in neposredno ogrožajo vaše življenje.  

 

OPOZORILO!  Vam nakazuje situacije, ki so nevarne in katere, če nastopijo, lahko 
vodijo do resnejših poškodb in neposredno ogrožajo vaše življenje. 

 

PREVIDNO! Vam nakazuje situacije, ki so manj nevarne a lahko klju temu vodijo do 
majnših poškodb ali nesreč. 

 

NASVET! Vam nakazuje situacije, v katerih lahko mikrovalovno pečico pokvarite ali   
poškodujete.  

 

 

 

KAKO SE IZOGNITI MOREBITNEMU IZPOSTAVLJANJU PRETIRANI 
MIKROVALOVNI ENERGIJI  

 

Neupoštevanje spodnjih navodil vas lahko izpostavi škodljivemu sevanju 
mikrovalovne energije.  

 

1. Nikoli ne poskusite vklopiti ali uporabiti mikrovalovno pečico z odprtimi vrati. Nikoli ne 
poskušajte spreminjati varnostne zapahe na vratih ali potiskati predmete v odprtine za 
varnostne zapahe.  

2. Pazite, da med vrata in ohišje ne preprejo oz. zataknejo predmeti. Redno čistite pečico, 
da se ostanki živila ali čistil ne nabirajo na tesnilih. Vrata in tesnila morajo biti vedno čista; 



 

redno po vsaki uporabi, jih obrišite z vlažno krpo, nato pa še z mehko suho krpo. 

3. Nikoli ne uporabite poškodovano mikrovalovno pečico. 

4.  Če opazite, da so poškodovana vrata ali tesnila na vratih, se takoj obrnite na 
pooblaščen servis. 

 

Hranite navodila v bodoče na dosegu roke. Pozorno sledite nasvetom, da se 

izognete norebitnim poškodbam ali nesrečam. 

V vsakem primeru prav tako preverite tehnično okolje naprave! Ali so vsi priključki in 

kabli mikrovalovne pečice nepoškodovani? Ali so kabli stari in ne ustrezajo novejšim 

varnostnim predpisom? Priključke lahko preveri le ustrezno usposobljeni 

strokovnjaki (električar/-ka), ki vam lahko zagotovi pravilno in ustrezno delovanje.  

Naprava je namenjena le osebni uporabi in uporabi 1)v profesionalnih kuhinjah, 

pisarnah in podobnih delovnih okoljih, 2)hotelskega ali motelskega osebja in njihovih 

gostov, ipd. Mikrovalovna pečica je namejnen izključno za uporabo kuhanja oz. 

grejta živil. 

Mikrovalovna pečica je namenjena izključno za uporabo v zaprtih prostorih.  

Mikrovalovno pečico je prepovedano uporabljati za obrtne dejavnosti, pri 

kampiranju in v drugih javnih prevozih.  

Uporabljajte mikrovalovno pečico le za opisane funkcije. 

Ne dovoljite nikomur, ki ni seznanjen z navodili za uporabo, upravljanje 

mikrovalovne pečice.  

 

 

  NEVARNOST!                                                                                            

     

1. Ne uporabite mikrovalovno pečico, če ne deluje pravilno, je vidno okvarjena ali 
poškodovana, če je padla na tla, ali če je poškodovan priključni kabel. Če pride do okvare 
zaradi tehničnih napak, morate mikrovalovno pečico nemudoma izklopiti iz priključka (in 
električnega omrežja) ter se obrniti na pristojen servisni center, kjer ste mikrovalovno 
pečico kupili. 

2. Bodite pozorni, da priključni kabel ne leži pod mikrovalovno pečico in da se zaradi 
premikanja pečice ne poškoduje. 

3. Če se priključni kabel poškoduje, tega lahko popravi oz. zamenja le pristojni servis, 
proizvajatelj ali ustrezno usposobljen strokovnjak.  



 

4. Nikoli ne odstranite pokrova, ki pokriva preusmerjevalnik valov v notranjost 
mikrovalovne pečice. 

5. Nikoli ne popravljajte mikrovalovne pečice sami. Popravila neusposobljenega osebja 
lahko povzročijo resnejše poškodbe ali nesreče. Pri popravilu naj se uporabijo izključno le 
originalni deli mikrovalovne pečice. 

 

  OPOZORILO!                                                                                              

     

1. Upravljajte mikrovalovno pečico izključno z 220-240V/50Hz AC. Pri priključku z 220- 

240V AC/50Hz ne uporabite vtični ali električni podaljšek. 

2. Naprava se lahko priključi izključno na pravilno delujočo vtičnico. Uporabite varnostno 
vtičnico, ki bo znižala možnost električnega udarca. 

3. Tehnični podatki, ki so navedeni na vašem električnem omrežju, morajo ustrezati 
podatkom, ki so navedeni na podatkovni tablici. Vaše omrežje mora biti priključeno na 
varovalko z vgrajenim sistemom za varnostni izklop. 

4. Celotna popravila in vzdrževalna dela, ki zahtevajo odstranitev varnostih delov, ki 
preprečujejo elektromagnetno sevanje, se morajo izvesti pri ustrezno usposobljenem 
strokovnjaku oz. potrjenem servisu. 

5. Ne priključite naprave v bližini kuhalne plošče ali naprav s toplotnim sevanjem. Če jo 
priključite v bljižino teh, lahko pride do resnih okvar. 

6. Uporabljajte mikrovalovno pečico izključno z zaprtimi vrati. 

7. Nenadzorovana uporaba pri kuhanju z oljem ali maščobo je nevarno in lahko povzroči 
izbruh ognja. NIKOLI ne poskusite ugasniti olja ali maščobe z vodo. V takšem pirmeru 
izklopite mikrovalovno pečico in ugasnite ogenj s pomočjo krpe ali pokrovke. 

8. Pri uporabi mikrovalovne pečice se lahko določeni deli močno segrejejo. Ne dotikajte se 
teh in preprečite otrokom stik z segretimi površinami. OBSTAJA NEVARNOST OPEKLIN! 

9. Ne uporabljajte mikrovalovno pečico za sušenje oblačil ali mokrih časopisov. 

10. Nikoli ne vklopite prazno mikrovalovno pečico. 

11. Na sledeče načine lahko zmanjšate nevarnost izbruha ognja v notranjosti pečice: 

a. Ko segrevate hrano, ki je ovita v papirnato embalažo ali embalažo iz umetnih 
snovi, jo nenehno nadzirajte. 

b. Odstranite morebitne žice ali druge dele iz umetnih snovi, preden vstavite 
mikrovalovno vrečko s hrano.  

c. Ugasnite mikrovalovno pečico in jo izključite iz vtičnice, če se začne iz nje 
smoditi. Pustite vrata zapirta, da ogenj v notranjosti ugasne. 

č. Ne uporabite mikrovalovne pečice za shranjevanje. 

d. Ne vstavite papirante predmete, pripomočke za kuhanje ali hrano, če 
mikrovalovno pečico ne uporabljate. 

12. Ne uporabite mikrovalovno pečico za cvrtje. Segreto olje lahko uniči dele pečice in 
povzroči okvare oz. nesreče. 



 

13. NIKOLI ne segrevajte hrane ali tekočin v zaprtih embalažah, saj lahko eksplodirajo. 

14. Flaške ali hrano za dojenčke morate pred segrevanjem premešati ali potresti. Pred 
hranjenjem vedno preverite temperaturo. Tako boste preprečili, da se otrok opeče. 

15. Nikoli ne uporabite parnih naprav za čiščenje mikovalovne pečice. Para lahko namreč 
poškoduje elektroniko mikrovalovne pečice. OBSTAJA NEVARNOST ELEKTRIČNEGA 
UDARA! 

16. Pred čiščenjem ali popravili izklopite priključni kabel iz vtičnice. 

17. Pri odpiranju bodite pozorni, da plastične vrečke oz. embalažo ne pustite blizu otrok. 
OBSTAJA NEVARNOST ZADUŠITVE! 

18. Osebe (vključno otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi 
sposobnostmi ter osebe, ki nimajo zadostnih izkušenj ali predznanja, smejo uporabljati 
napravo le pod nadzorom in z navodili oseb, ki so seznanjene s pravilno uporabo naprave 
in ki so odgovorni za njihovo varnost. Otroci ne smejo čistiti ali popravljati mikrovalovno 
pečico brez nadzora odrasle osebe. 

19. Otroke med uporabo naprave nadzirajte. Poskrbite, da se ne igrajo z mikrovalovno 
pečico. Če se pečice dotikajo med uporabo, lahko povzroči opekline. 

20. Dovolite otrokom uporabljati napravo le v primerih, ko so dovolj seznanjeni z uporabo 
mikrovalovne pečice in so seznanjeni z nevarnostmi, ki lahko nastopijo med uporabo. 

 

  PREVIDNO!                                                                                                               

1. Aparat je izdelana v skadu z evropskimi varnostnimi pravili. Prav tako poudarjamo, da 
se kljub temu zgornja površina pri uporabi segreje in po uporabi še vedno ostane 
segreta. 

2. Postavite priključni kabel tako, da se vanj ne spotaknete. 

3. Če v mikrovalovni pečici segrevate tekočine, lahko nastopi primer, da se tekočina 
nenadno segreje. Bodite posebno pozorni, ko tekočine odstranite in jih primete v roko. 

4. Ne kuhajte svežih ali kuhanih jajc, saj lahko eksplodirajo. 

5. Kuhinjski pripomočki/posode se lahko zaradi segrevanja hrane sami segrejejo. 
Uporabite rokavice ali prtičke, ko jih odstranite oz. primete. 

 

NASVET!                                                                                                                          

1. Pri transportu mikrovalovno pečico ne primite za vrata, saj se lahko naprava poškoduje. 

2. Odstranite vse embalažne dele preden priključite napravo v vtičnico. Pri čiščenju in 
odstranjevanju embalaže ne uporabite agresivna čistilna sredstva. 

3. Nenehno čiščenje in nega zagotovi brezhibno delovanje in podaljša delovno dobo vaše 
naprave. 

4. Preverite vaše kuhinjske pripomočke in posode, če so primerne za uporabo v 
mikrovalovni pečici. 

 

 



 

 

2. Namestitev in priključitev 

 

2.1 Opis naprave/dodatkov 

Odstran
ite vso 
embala
žo in 
opremo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Stikalna plošča  

B) Os vrtljive plošče  

C) Sklop nosilca vrtljive plošče 

D) Steklena plošča 

E) Stekleno okno  

F) Sklop vrat  

G) Sistem varnostnega zapaha  

 

2.2 Namestitev vrtljive plošče 

 

 

A: Nastavek za nosilec (na spodnji strani) 

B: Steklena plošča 



 

C: Os vrtljive plošče 

D: Sklop nosilca steklene plošče 

 

 

 

a. Nikoli ne obračajte vrtljive plošče z zgornjo stranjo navzdol. Vrtenje vrtljive plošče 
ne sme biti ovirano.  

b. Med kuhanjem morata biti v mikrovalovni pečici vedno nameščena tako nosilec 
kot vrtljiva plošča!  

c. Posodo oz. živila vedno postavite na stekleno vrtljivo ploščo.  

d. Če steklena plošča poči ali se razbije, naročite novo pri pooblaščenem servisu.  

 

2.3 Namestitv in priključitev mikrovalovne pečice 

 

1. Mikrovalovno pečico postavite na ravno površino; okoli nje mora biti dovolj prostora za 
zračenje. Med pečico in stenami poleg pečice mora biti vsaj 20 cm prostora; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Nad pečico mora biti vsaj 30 cm prostora. 

b. Ne odstranjujte nog s spodnje strani pečice. 

c. Pazite, da so odprtine za zračenje proste, sicer lahko pride do poškodbe pečice. 

d. Pečico postavite kar najbolj daleč od TV in radijskih sprejemnikov. Delovanje 
mikrovalovne pečice bi lahko povzročilo motnje pri sprejemu. 

2. Priključite mikrovalovno pečico v standardno vtičnico na zidu. Pred tem se prepričajte, 
da napetost in frekvenca ustrezata navedenim vrednostim na podatkovni tablici. 

 



 

 

 

 

 

3. Uporaba mikrovalovne pečice 

 

 

 

 

A. Zmogljivost. Za nastavitev zmogljivosti           uporabite 
vrtljivi gumb A. 

 

B. Kuhalni čas. Za nastavitev kuhalnega časa uporabite 
vrtljivi gumb B.  

 

 

1. Po nastavitvi zmogljivosti in kuhalnega časa mikovalovna 
pečica začne delovati. 

2. Po pretečenem kuhalnem času zapiska zvočni signal. 

3. Vedno nastavite kuhalni čas (vrtljivi gumb B) na 0, ko 
mikovalovno pečico ne uporabljate.   

 

 

 

Zmogljivost Nivo zmogljivosti  Uporaba  

LOW (NIZKA) 17% Lahko segrevanje 

MED. LOW (SREDNJE NIZKA - 
DEFROST) 

33% Juhe, enolončnice, odmrzovanje 

MED. (SREDNJA) 55% Enolončnice, ribe 

MED. HIGH (SREDNJE 
VISOKA) 

77% Riž, ribe, perutnina, mleto meso 

HIGH (VISOKA) 100% Ponovno segrevanje, mleko, 
voda za kuhanje, zelenjava 

 

Odmrzovanje (Deforst kg): Decimalke (0.2/0.4/0.6/0.8/1.0 = 200g, 400 g itd.) ob minutnih 



 

zaznamkih na vrtljivem gumbu B so zaznamki teže v kilogramih pri odmrzevanju na 
srednje nizki zmogljivosti MED. LOW (DEFROST). Če, na primer, želite odmirzniti živilo s 
težo 600 g, nastavite vrtljivi gumb A na MED.LOW (DEFROST) in vrtljivi gumb B na 0.6 

Ne odmrznite živila, ki so težja od 1 kg.  

4. Kuhanje z mikrovalovno pečico 

 

4.1 Osnovni podatki za kuhanje z mikrovalovno pečico 

 

1. Previdno namestite živilo v posodo. Položite kose, ki so debelejši na zunanji rob 
posode. 

2. Upoštevajte kuhalni čas. Za kuhanje uporabite najkrajši čas. Če se v tem času ne skuha 
oz. segreje, še dodatno segrejte. Živila, ki so predolgo v mikrovalovni pečici, se lahko 
prismodijo ali vnamejo. 

3. Pri kuhanju vedno pokrijte živila z mikrovalovnim pokrovom. Pokrov ščiti pred 
škropljenjem in hkrati poskrbi za enakomerno kuhanje živil. 

4. Pri kuhanju nikoli ne obračajte živil. Živila, kot so perutnina ali hamburgerji, se tako 
hitreje skuhajo oz. segerjejo. Večji kosi, kot so krače in podobno, se morajo med kuhanjem 
vsaj enkrat obrniti. 

5. Živila, kot so mesne kroglice, po polovici pretečenega kuhalnega časa ponovno 
premestite v posodi. Kosi, ki so bili na dnu, premaknite na vrh (in obratno), kosi, ki so bili 
na vrhu, premaknite na dno (in obratno). 

6. Če uporabljate plastične folije, ki so primerne za peko v mikrovalovni pečici, se ta ne 
sme dotikati živil, saj se lahko stopi. 

7. Kuhinjski pripomočki/posode, ki so primerni za uporabo v mikrovalovni pečici in so iz 
plastike, morebitno niso primerni za kuhana živila z veliko maščobe ali sladkorja. Ne 
prekoračite kuhalni čas, ki je naveden za pripomočke/posode.  

 

4.2 Primerni pripomočki za kuhanje z mikrovalovno pečico 

 

1. Uporabljajte samo kuhinjske pripomočke, ki so primerni za uporabo v mikrovalovni 
pečici in sestojijo iz keramike, stekla ali plastike, ki so odporne na vročino. 

2. Ne uporabite kuhinjske pripomočke, ki sestojijo iz kovine ali krožnike s kovinskimi 
okraski, saj sevanje mikovalovne pečice ne prodira skozenj. 

 

3.  OPOZORILO! Kovina lahko povžroči iskrenje. POŽARNA 
NEVARNOST! 

 

Material Opis 



 

Alu-folija  Uporabljate jo lahko v majhnih količinah, npr. 
da zaščitite določen del živila, da se ne bi 
razkuhalo. Če je alu-folija preblizu sten pečice 
(manj kot 2,5 cm) ali je uporabite preveč, 
lahko povzroči iskrenje.  

Namenski pekač, v katerem se jed zapeče  Upoštevajte navodila proizvajalca. Dno 
posode mora biti vsaj 5 mm nad vrtljivo 
ploščo; v nasprotnem primeru bi lahko vrtljiva 
plošča počila.  

Posoda za kuhanje Uporabite samo posodo, ki je primerna za 
uporabo v mikovalovni pečici. Upoštevajte 
navodila proizvajalca. Ne uporabite počene 
ali okrušene posode. Vedno odstranite 
pokrov. Segrejte živila le toliko dolgo, dokler 
niso topli. Večina posod ni odpornih na 
segrevanje ter lahko počijo. 

Steklena posoda Primerno je steklo brez kovinskih dekoracij. V 
kozarcih lahko segrevate živila in tekočine, 
vendar upoštevajte, da lahko občutljivo steklo 
poči, če se hitro segreje. Kozarci za vlaganje 
ne smejo biti pokriti s pokrovom; primerni so 
samo za segrevanje živil oz. tekočin.  

Vrečka za peko Upoštevajte navodila proizvajalca. Ne 
zapirajte pekača s kovinskimi zapirači. V 
vrečko zarežite manjše luknje, da lahko para 
izstopi. 

Papirnati kozarci, vrečke, kuhinjske 
brisačke…  

Za kratkotrajno kuhanje in segrevanje. 
Uporabite jih lahko tudi za vpijanje vlage.  

Kuhinjski papir Uporabite le za kratki kuhalni čas za vpijanje 
maščobe. Pri kuhanju vedno pazite in ne 
zapustite sobe.  

Pergamentni papir Uporabite kot pokrov za zaščito pred 
škropljenjem ali kot pripomoček za dušenje. 
Uporabite izključno snovi, ki so namenjene za 
kuhanje v mikrovalovni pečici. Snov mora 
imeti oznako "Primeren za mikrovalovne 
pečice/Microwave Safe". 

Umetne snovi Nekatere posode iz umetne snovi se pri 
segrevanju stopijo. Vreče za peko morajo 
imeti zareze, ki jih lahko sami zarežete z 
nožem ali žico, da se vsebina vreče zrači. 

Plastična folija  Uporabite izključno folijo, ki je namenjen za 
kuhanje z mikrovalovno pečico. Plastično 
folijo lahko tudi uporabite za pokrivanje živil, 
da ohranite sočnost. Platsična foljia se ne 
sme dotikati živil! 



 

Termometer Uporabite izključno termometre, ki so 
namenjeni za uporabo v mikrovalovni pečici. 

Povoščeni papir  Za zadrževanje vlage, za zaščito pečice (jed 
pokrijete).  

 

4.3 Nepirmerni pripomočki za kuhanje z mikrovalovno pečico 

 

Material Opis 

Pladnji iz alu-folije  Lahko povrzočijo iskrenje. Preložite živilo v 
ustrezno posodo.  

Embalaža iz kartona s kovinskimi ročaji.  Lahko povrzoči iskrenje. Preložite živilo v 
ustrezno posodo.  

Kovinska posoda, posoda s kovinskimi 
obrobami ali okrasi  

Kovina odbija mikrovalovno energijo; 
kovinske obrobe bi lahko povzročile 
iskrenje.  

Papirnate vrečke  Lahko se vnamejo. POŽARNA 
NEVARNOST! 

Penasta guma  Lahko bi se stalila ali kontaminirala vsebino, 
če je izpostavljena visokim temperaturam. 

Les Les se v mikrovalovni pečici izsuši, lahko bi 
počil. Les se lahko v mikovalovni pečici 
vname. POŽARNA NEVARNOST! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Čiščenje in vzdrževanje 

 

 OPOZORILO! Pred čiščenjem vedno izključite mikrovalovno pečico iz 
električnega omrežja.  

1. Notranjost mikrovalovne pečice očistite po vsaki uporabi. Odstranite ostanke živil in 
tekočin, ki se držijo notranje stene mikrovalovne pečice z vlažno krpo. Lahko uporabite 
blago čistilo, če je mikrovalovna pečica zelo umazana. Ne uporablite razpršil ali drugih 
močnejših čistilnih sredstev, saj lahko uničijo površino in pokšodujejo pečico. 

2. Očistite zunanji del mikrovalovne pečice z vlažno krpo. Pri tem pazite, da v 
prezračevalne odprtine ne vstopi voda, ker se lahko pečica okvari. 

3. Redno čiščite notranjo in zunanjo stran vrat in okna z vlažno krpo. Odstranite vse 
morebitne ostanke. Ne uporabite krtač, ostrih gobic ali čistilnih žic. 

4. Stikalna ploča ne sme biti morka. Čistite stikalno ploščo z mehko in vlažno krpo. Odprite 
vrata, ko čistite stikalno ploščo, da pomotoma ne vklopite mikrovalovne pečice. 

5. Če se na notranji ali zunanji strani vrat prične zbirati kondens, ga odstranite z mehko 
krpo. To se laho zgodi in je pogosto, če se mikrovalovna pečica uporablja v sobah z visoko 
stopnjo vlage.  

6. Stekleno ploščo in sklop nosilca steklene plošče je včasih tudi potrebno odstraniti v 
namene čiščenja. Čistite stekleno ploščo in sklop nosilca z raztopino čistila za pomivanje 
posode. Potem izperite s čisto vodo in  temeljito posušite. Če ste odstranili sklop nosilca 
steklene plošče pazite, da ga ponovno pravilno vstavite.  

7.  OPOZORILO! O menjavi osvetljave1 obvestite pooblaščen servis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Oprema je odvisna od modela mikrovalovne pečice. 



 

 

 

 

6. Odpravljanje nepravilnosti v delovanju 

 

Običajni pojavi:  

Mikrovalovna pečica povzroča motnje v 
sprejemu TV signalov.  

Delovanje mikrovalovne pečice lahko povzroči 
motnje v sprejemanju radijskih ali televizijskih 
signalov, podobno kot lahko druge male 
električne naprave povzročijo interferenčne 
motnje (npr. mešalnik, sesalnik, električni 
ventilator). To je normalno.  

Luč v pečici sveti manj svetlo kot 
običajno.  

Pri kuhanju pri nizki moči mikrovalov je lahko 
intenzivnost svetlobe nižja. To je normalno.  

Na vratih se nabira kondenz, iz odprtin 
za zračenje priteka vroč zrak.  

Pri kuhanju lahko para uhaja iz živila; večina te 
uhaja iz mikrovalovne pečice skozi odprtine za 
zračenje, del pa se je nabere v obliki kondenza 
na vratih. To je običajno.  

Slučajno ste vklopili prazno pečico.   OPOZORILO! Nikoli ne uporabljajte 
prazno mikovalovno pečico! 

 

Nepravilnost  Možen razlog    Rešitev  

Pečice ne morete vklopiti.  1) Morda vtikač ni pravilno v 
vtičnici.  

Potegnite vtikač iz vtičnice, 
počakajte 10 sekund in ga 
nato ponovno potisnite v 
vtičnico.  

 2) Pregorela je varovalka 
ipd.  

Preverite varovalko in jo 
zamenjajte ali resetirajte 
prekinjalo.  

 3) Pokvarjena je vtičnica.  Preverite s pomočjo druge 
naprave; po potrebi pokličite 
strokovnjaka, ki jo bo 
popravil.  

Pečica ne greje.  4) Vrata niso dobro zaprta.  Dobro zaprite vrata.  

Steklena vrtljiva plošča se 
med delovanjem pečice 
slišno vrti.  

5) Nosilec pod ploščo je 
umazan.  

Po teh navodilih očistite 
pečico.  

 

 

 



 

 

 

 

7. Tehnični podatki 
 

Model Standardna mikrovalovna pečica 

Prostornina pečice 20 l 

Maks. zmogljivosti mikrovalovne pečice 700 W 

Električna napetost/frekvenca 230V AC/50Hz 

Stopnje zmogljivosti 5 

Zvočni signal ob prenehanju kuhanja ✓  

Timer Analogna/maks. 35 minut 

Steklena plošča ✓  

Mere (Š/V/G) 25,90/44,00/35,80 cm 

Neto/bruto teža v kg 10,30/11,50 

 

 

8. Odlaganje med odpadke 

 

1. Pri odlaganju bodite pozorni na plastične embalažne kose (polietilen, polistiren), da se 
otroci s temi ne igrajo. OBSTAJA NEVARNOST ZADUŠITVE! 

2. Neuporabne in stare elektronske naprave se odvržejo v skladu z lokalnimi 
okoljevarstvenimi predpisi. Ne izpostavite naprave odprtim plamenom.  

3. Preden odstranite električno napravo, se prepričajte, da je izklopljena in se ne more več 
vklopiti. To pomeni, da vedno izklopite napravo iz vtičnice, prerežete priključni kabel in vse 
skupaj dostranite v skladu s predpisi.  

4. Odložite odpadni papir in karton v skladu s predpisi v zbiralnik papirja.  

5. Odložite odpadne folije v zbiralnik za sekundarne surovine v skladu s predpisi.  

6. Če v vašem okolju in primernih možnosti odstranjevanja oz. ločevanja odpadkov, 
odpeljite na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme. 

7. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi tega izdelka se obrnite na 
pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali trgovino, v kateri 
ste izdelek kupili.  

 

. 

 



 

Vsi materiali, označeni s tem simbolom, se 
lahko ponovno uporabijo.  

Vse informacije o pravilnem ravnanju z 
odstranjevanjem odpadnih naprav dobite pri 
vašem pristojnem mestnem organu.  

9. Garancijski pogoji 
 

Proizvajalec nudi uporabniku za rok 24 mesecev garancijo o brezhibnem delovanju in 
stanju električne naprave, ki začne nemudoma veljati ob nakupu naprave. Uporabnik ima 
od proizvajalca pravico zahtevati garancijske storitve, kot pravice servisa, ki so dani v 
pristojnem zakonu. Te pravice se ne omejujejo s pravicami garancije. Garancija je veljavna 
s priložitvijo računa oz. garancijskega lista in se mora nemudoma po nakupu prijaviti ter 
velja za rok 24 mesecev. Garancija ne vključuje pravico o prekinitvi nakupa oz. izstopu iz 
kupne pogodbe (nižanje kupne cene). Zamenjeni deli naprave postanejo last proizvajalca.  

 

Garancija ne velja pri:  

1.lomljivih delih, kot npr. umetna pena, steklo ali svetilka; 

2. manjših odstopanj PKM-naprav in njihovem delovanju po določilih carinske uprave, ki 
nimajo vpliv na delovanje naprave; 

3. okvarah, nastalih zaradi uporabe oz. nepravilne uporabe naprave; 

4. okvarah, nastalih zaradi agresivnega vpliva kemikalij, čistil in drugih razmer v delovnem 
okolju naprave; 

5. okvarah, nastalih zaradi nepravilnega priklopa ali transporta; 

6. okvarah, nastalih zaradi ravnanja, ki ni v skladu z gospodinjsko uporabo; 

7. okvarah, ki so nastale zaradi drugih PKM-naprav, katere zakonodajno niso določene. 

 

Garancija preneha v primerih, ko:  

1. se ni upoštevalo navodila za priključitev in uporabo; 

2. je popravilo izvedla neustrezno usposobljena oseba; 

3. je nastala okvara zaradi prodajalca, inštalaterja ali tretje osebe; 

4. se ni sledilo navodilom za uporabo in priključitev; 

5. vzdrževanje ni bilo ustrezno ali nepopolno, 

6. se naprava ne uporablja za predpisane namene; 

7. so nastale okvara zaradi višjih sil ali nesreč, ki, v določenih primerih, izključujejo požar 
ali eksplozije. 

 

Garancijski list ne zajema podalšanje ali sklep novega garancijskega obdobja.  

Garancija se navezuje na omejen prostor, kateri zajema naprave, ki so bile kupljene v 
Nemčiji, Avstriji, Belgiji, Luksemburgu in na Nizozemskem.  

 



 

 

 


