
 

SI 
      Spoštovani uporabnik, 

 

            Naš cilj je za vas izdelati kar najbolj učinkovito napravo, ki je 

narejena v varnem okolju naših sodobnih obratov in v skladu s konceptom visoke 

kakovosti. 

 

  Predlagamo, da ta priročnik pred prvo uporabo naprave natančno preberete in ga 

shranite, saj ga boste najbrž še kdaj potrebovali. 

 

               Opomba:  Ta priročnik za uporabo je namenjen več modelom, zato 

nekatere v njem opisane značilnosti za vaš model ne veljajo. 

 

TA NAPRAVA NAJ BO NASTAVLJENA V SKLADU Z VELJAVNIMI VARNOSTNIMI OMEJITVAMI IN NAJ 

SE UPORABLJA SAMO V DOBRO PREZRAČENIH PROSTORIH. PREBERITE NAVODILA ZA UPORABO PRED 

NASTAVLJANJEM ALI UPORABO. 
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NAMESTITEV ŠTEDILNIKA 

ELEKTRIČNA POVEZAVA IN VARNOST 

1. Štedilnik potrebuje 16- ali 32-ampersko varovalko, odvisno od njegove moči 
(pri električnih štedilnikih z več grelnimi ploščami uporabite varovalko z 32 

A). Če niste prepričani, da lahko štedilnik pravilno namestite in priključite 

sami, priporočamo, naj to stori usposobljen električar oziroma pooblaščeni 

serviser. 

2. Štedilnik je izdelan za električno napeljavo z 220-240V AC, 50 Hz. ali 230 V 
/ 400 V 50 Hz. Če so lastnosti vaše hišne električne napeljave drugačne, 

pokličite na pooblaščeni servis. 

3. Štedilnik smete vključiti samo v omrežno vtičnico z delujočim zaščitnim 

vodnikom (ozemljitvijo), ki mora biti v skladu z veljavnimi predpisi. Če v 

prostoru, kjer bo štedilnik, ni primerne ozemljene vtičnice, se prej 

posvetujte z usposobljenim električarjem ali pooblaščenim serviserjem. 

Proizvajalec ne odgovarja za škodo in/ali poškodbe, nastale zaradi ne 

ozemljene ali nepravilno ozemljene električne napeljave. Če na koncu 

napajalnega kabla naprave ni vtikača (odvisno od modela) in kabel povežete 

neposredno na omrežje, v napeljavo montirajte stikalo, s katerim boste lahko 

napravo vklopili v električno napeljavo in jo izklopili iz nje. 

4. Če se napajalni kabel naprave poškoduje, naj ga zaradi varnosti zamenja 

strokovnjak s pooblaščenega servisa ali usposobljen električar. 

5. Napajalni kabel se ne sme dotikati vročih delov naprave. 
 

PRIKLOP NA PLIN IN VARNOST 

 

1. Na gibljivo cev pritrdite objemko. En konec cevi potisnite na plinski dovod, 
dokler se popolnoma na koncu ne ustavi. 

2. Preverjanje tesnjenja: preverite, da so kontrolni gumbi za plin zaprti, dovod 
plina v napravo pa mora biti odprt. Na spoj nanesite nekaj milnice. Če plin 

pušča, se na namiljenem delu začnejo delati mehurčki. 

3. Štedilnik naj bo postavljen v dobro prezračevanem prostoru ter na ravnih in 
trdnih tleh. 

4. Štedilnik naj stoji in deluje na suhem.                                                                                                  
ŠE ENKRAT PREVERITE PLINSKO PRIKLJUČITEV. 

5. Ko štedilnik namestite na njegovo mesto, zagotovite, da bo stal naravnost 
(zgornja ploskev mora biti vodoravno). Po potrebi ga uravnajte z 

nastavljivimi nogicami. 

 

 

PLINSKA CEV IN NAPAJALNI KABEL ŠTEDILNIKA NE SMETA BITI NAPELJANA MIMO VROČIH 

PREDELOV NAPRAVE, ŠE POSEBEJ NE SKOZI PREDEL ZA PEČICO. NA PLIN PRIKLJUČENEGA 

ŠTEDILNIKA NE PREMIKAJTE, NE DA BI PLIN PREJ ODKLOPILI. PREMIKANJE BI LAHKO SPOJ 

ZRAHLJALO IN PLIN BI ZAČEL PUŠČATI. 

 

 

 

 

 

 



 
 

SPECIFIKACIJE - dimenzije 50 x 55 50 x 60 60 x 58 60 x 60 

ZUNANJA ŠIRINA 500 mm 500 mm 600 mm 600 mm 

ZUNANJA GLOBINA 565 mm 635 mm 580 mm 635 mm 

ZUNANJA VIŠINA 855 mm 855 mm 855 mm 855 mm 

NOTRANJA ŠIRINA 365 mm 365 mm 465 mm 465 mm 

NOTRANJA GLOBINA 410 mm 410 mm 410 mm 410 mm 

NOTRANJA VIŠINA 355 mm 355 mm 355 mm 355 mm 

MOČ LUČKE * 15 W 

TERMOSTAT 50 – 280 °C 

SPODNJI GRELNI ELEMENT 1000 W 1000 W 1200 W 1200 W 

ZGORNJI GRELNI ELEMENT 800 W 800 W 1000 W 1000 W 

HITRI (TURBO) GRELNI 

ELEMENT * 
---- 1800 W 2200 W 2200 W 

ŽAR * 1500 W 1500 W 2000 W 2000 W 

OMREŽNA NAPETOST 220-240 V AC, 50-60 Hz (230V/400V AC, 50 - 60 Hz.) 

GRELNA PLOŠČA 145 mm * 1000 W 

GRELNA PLOŠČA 180 mm * 1500 W 

GRELNA PLOŠČA premer 145 

mm * 
1500 W 

GRELNA PLOŠČA premer 180 

mm * 
2000 W 

 

VREDNOSTI PLINSKIH ŠOB GLEDE NA 

VRSTO PLINA 

Utekočinjeni 

plin (LPG) 

Naravni 

plin 
Naravni plin 

G 30-30 G 20-20 G 25-25 

VOK gorilnik 
Šoba mm 0.96 1.30 1.40 

Moč KW 3.60 3.35 3.66 

Veliki 

gorilnik 

Šoba mm 0.85 1.15 1.20 

Moč KW 3.00 2.77 3.00 

Srednji 

gorilnik 

Šoba mm 0.65 0.97 0.95 

Moč KW 1.78 1.78 1.61 

Mali gorilnik 
Šoba mm 0.50 0.72 0.70 

Moč KW 0.88 0.99 0.88 

Spodnji 

gorilnik v 

pečici 

 

Šoba mm 0.70 0.97 0.95 

Moč KW 2.16 / 2.22 1.83 / 2.00 

1.72 / 1.70 

DELUJE ŽAR   
gorilnik 

Šoba mm 0.60 / 0.65 0.95 0.92 / 0.95 

Moč KW 2.22 / 1.72 1.78 / 1.85 1.50 / 1.60 

 



Pred priključitvijo naprave 

Preden začnete štedilnik uporabljati, temeljito preberite ta priročnik za uporabo. 

V njem so pomembni napotki za zagotavljanje varnosti, za pravilno uporabo in 

vzdrževanje. 

Ta priročnik shranite in ga ohranite v dobrem stanju, saj ga boste morda v 

prihodnje še potrebovali ali pa bodo napravo uporabljali tudi drugi. 

Postopek zamenjave šobe:  

1 Prosimo, uporabite 

izvijač s posebno glavo za 

odstranitev in namestitev 

šobe, kot je prikazano na 

sliki 1 

2. Prosimo, odstranite šobo 

(Slika-2) iz gorilnika s 

posebnim izvijačem za šobe 
in namestite novo šobo 

(Slika-3) 

 

   

Slika-1                          Slika-2                         Slika-3                          

Fina nastavitev pretoka plina: Da štedilnik natančno prilagodite vrsti plina, ki ga 

uporabljate, moč plamena previdno prilagodite tako, da z majhnim izvijačem zavrtite 

vijak v sredini kontrolnega gumba, kot kaže slika na desni. 

 

 Z LPG na naravni plin Z naravnega plina na LPG 

Veliki gorilnik 

3 obrati v nasprotni 

smeri urinega kazalca 

3 obrati v smeri urinega 

kazalca 

Srednji gorilnik 

2,5 obrata v nasprotni 

smeri urinega kazalca 

2,5 obrata v smeri 

urinega kazalca 

Mali gorilnik 

2 obrata v nasprotni 

smeri urinega kazalca 

2 obrata v smeri urinega 

kazalca 

  
Slika-4                          Slika-5                          

Pečice z gorilnikom:  

Prosimo, odvijte matico na ohišju šobe z ustreznim ključem in ločite plinsko cev, kot je 

prikazano na sliki 6 in sliki 7. 

Prosimo, odstranite ohišje šobe iz odprtine, kot je prikazano na sliki 8/9, nato odstranite 

šobo iz ohišja gorilca (Slika-10/11) in jo zamenjajte. Ohišje šobe in gorilec ponovno 

namestite nazaj v odprtino z uporabo vijakov.  

   

   
Slika-6                          Slika-7                         Slika-8                         

   

Slika-9                          Slika-10                          Slika-11                         



   
 

POMEMBNA OPOZORILA 

1. Upoštevajte minimalne zdravstvene in varnostne zahteve in standarde 
2. Nastavitveni pogoji so navedeni na podatkovni tablici, kjer boste našli tudi 

podatek o vrsti plina za vašo napravo (LPG ali NG) 

3. Omrežna napetost, primerna za ta štedilnik, je 220-240V AC, 50 Hz. ali 230 V / 
400 V 50 Hz 

4. Če je vrednost varovalk v vašem električnem sistemu manjša od 16 ali 32 A 

(odvisno od modela), naj usposobljen električar varovalko zamenja 

5. Ker je vtikač štedilnika ozemljen, mora biti ozemljena tudi vtičnica. Če vaša 
električna napeljava ni ozemljena, proizvajalec ne odgovarja za morebitno 

nastalo škodo 

6. Napajalni kabel in plinsko cev napeljite stran od vročih predelov naprave. Naj 
se je ne dotikata. Naj se tudi ne dotikata ostrih robov in drugih vročih površin 

7. Če se napajalni kabel poškoduje, ga mora zaradi varnosti zamenjati strokovnjak s 
pooblaščenega servisa ali druga za to usposobljena oseba 

8. Zagotovite, da bo pred menjavo lučke v pečici naprava ugasnjena in izključena, 
da ne pride do električnega udara. 

9. Če zmanjka elektrike, časovnik (timer) ponovno nastavite, sicer štedilnik ne bo 
deloval (kadar je časovnik digitalen). 

10. Lahko da bo imel vaš štedilnik drugačen izhodni pritisk, kar je odvisno od 

predpisov za uporabo plina v vaši državi. Pazite, da bo naprava nastavljena v 

skladu s krajevnimi predpisi (vrsta in pritisk plina). 

11. Štedilnik priključite na pipo za utekočinjeni plin s čim krajšo cevjo in spoj 
dobro zatesnite( min. 40 cm in  max. 125 cm). 

12. Ko preverjate morebitno puščanje plina, za to nikoli ne uporabite ognja (npr. 
vžigalnika, vžigalic, cigaret ali podobnega). 

13. Uporaba štedilnika povečuje vlažnost in toploto v prostoru, zato naj bo dobro 
prezračevan. Vzdržujte zračnike, da bo prezračevanje nemoteno. 

14. Ne dotikajte  se vročih delov in pazite na otroke. 
15. Ko je pečica vroča, se nikoli ne dotaknite njenih vrat. 
16. Preden štedilnik uporabite, odmaknite vse vnetljive materiale (zavese, papir, 

les ipd.). Vnetljivih in gorljivih stvari ne puščajte na napravi. 

17. Kontrolni gumbi za plin so zavarovani z zaklepom. Ne zavrtite jih, ne da bi jih 
prej pritisnili. 

18. Če napravo povežete s kablom neposredno na omrežje (ne pa prek vtičnice), mora 
biti za izključitev iz električne napeljave v omrežje vgrajeno večpolno stikalo 

z razmiki med vsemi kontakti. 

19. Če vaša pečica nima napajalnega kabla z vtikačem, uporabite gibljiv napajalni 
kabel za enofazni tok H05 VV-F 3 G 4 mm2  ali za trifazni tok H05 VV-F 5 G 1,5 

mm2. 

 

ČE ŠTEDILNIK NE DELUJE 

1. Preverite glavni plinski ventil. 
2. Morda je plinska cev stisnjena ali počena. 
3. Preverite spoj plinske cevi in nastavka za plin na napravi. 
4. Preverite glasnost pretoka plina.  
5. Preverite, ali je plinski ventil primeren za vaš model štedilnika. 
6. Priporočamo, da plinski ventil menjate na 2 leti. 
7. Preverite, ali je vtikač dobro vključen v vtičnico. 
8. Preverite, da ni morda zmanjkalo elektrike. 
9. Preverite, ali je pregorela varovalka. 
10. Preverite, da ni poškodovan napajalni kabel. 
11. Če težave ne morete rešiti, se posvetujte s pooblaščenim serviserjem. 
 

 

 

 

 

 

 



 

       OPIS ŠTEDILNIKA IN KONTROLNIH GUMBOV         

 

POMEN ZNAKOV NA KONTROLNI PLOŠČI 

 
   
               VRTLJIVO NABODALO                    DELUJE LE VENTILATOR                   
 

       DELUJETA SPODNJI IN ZGORNJI GRELNI ELEMENT      DELUJETA HITRI(TURBO)GRELNI ELEMENT IN VENTILATOR 
  

             

                SVETİLKA                    DELUJEJO SPODNJI IN ZGORNJI GRELNI ELEMENT IN                       
                                                                          VENTILATOR              

 

    DELUJETA SPODNJI GRELNI ELEMENT IN VENTILATOR            DELUJE ŽAR+ DELUJE LE VENTILATOR                   
 

         DELUJE ŽAR+ VRTLJIVO NABODALO                   DELUJE ŽAR    

                                        

         DELUJE ŽAR+ SVETİLKA                 DELUJE ZGORNJI GRELNI ELEMENT            
  

               TIMER                          DELUJE SPODNJI GRELNI ELEMENT 
 

               OGENJ    

                                                     VŽIG ZA PLIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS ŠTEDILNIKA IN KONTROLNIH GUMBOV 

 

  

 

 



UPORABA KUHALNE PLOŠČE 
 

Uporaba plinskih gorilnikov na kuhalni plošči: 

Da bo učinek kar najboljši, uporabljajte posode z ravnim dnom in primerne 

velikosti, kot piše v nadaljevanju. 

Veliki gorilnik 24 - 28 cm  

   
Srednji gorilnik 18 - 22 cm 

 

Mali gorilnik 12 - 18 cm 
 UGASNJENO Popolnoma 

odprto 

Polovično 

odprto 

 

Ventili, ki nadzirajo plinske gorilnike, imajo poseben varnostni mehanizem. Da 

prižgete gorilnik, storite naslednje: gumb vedno najprej potisnite proti podlagi, 

nato ga v nasprotni smeri urinega kazalca (v levo)         

zavrtite na znak plamena. 

Vžig deluje pri vseh gorilnikih, prižge pa se le tisti, katerega gumb držite. Gumb 

držite pritisnjen, dokler ne zagori plamen (MOŽNOST). 

Pritisnite gumb za vžig in zavrtite kontrolni gumb uporabljenega gorilnika v 

nasprotni smeri urinega kazalca (v levo). 

 
 
 
Če ogenj na gorilniku ugasne, pri modelih z 

varnostnim sistemom za plin nadzorni ventil 

samodejno zapre dotok plina (MOŽNOST) . 

Gorilnike z varnostnim sistemom prižgete tako, 

da gumb pritisnete in ga takoj nato obrnete v 

nasprotni smeri urinih kazalcev. Po prižigu 

ognja (z vžigalico oz. vžigalnikom ali z 

vgrajenim vžigalnim sistemom kot možnostjo) 

traja še približno 5 do 10 sekund, da 

varnostni sistem za plin začne delovati.  

Ne vžıgajte ga več kot 15 sekund. Če se po 15 

sekundah gorilnik ne prižge, prenehajte z 

vžiganjem (če prižigate pečico, odprite vrata) 

in počakajte vsaj 1 minuto, preden spet 

poskusite. 

Če iz kakršnegakoli razloga gorilnik ugasne, 

zaprite kontrolni ventil za plin in počakajte 

vsaj 1 minuto, preden ga spet prižgete. 

Uporaba električnih grelnih plošč: 

Gumb za prižig grelne plošče obrnite v smeri urinih kazalcev do želene stopnje. Ko 

se nad gumbom prižge kontrolna lučka, je to znak, da se je plošča začela segrevati. 

Ko je kuhanje končano, zavrtite gumb nazaj na položaj ugasnjeno:     . 

 
Grelna plošča STOPNJA 

1 

STOPNJA 

2 

STOPNJA 

3 

STOPNJA 

4 
STOPNJA 5 STOPNJA 6 

145 mm 95 W 155 W 250 W 400 W 650 W 1000 W 

180 mm 115 W 175 W 250 W 600 W 850 W 1500 W 

145 mm (hitro) 135 W 165 W 250 W 500 W 750 W 1500 W 

180 mm (hitro) 175 W 220 W 300 W 850 W 1150 W 2000 W 

 
Pogrevanje in 

rahlo vrenje 

Običajna 

temperatura za 

kuhanje 

  Cvrtje 

 

Električne grelne plošče imajo praviloma 6 temperaturnih stopenj (kot vidite v 

zgornji razpredelnici). Ko grelno ploščo uporabljate prvič, jo pustite 5 minut 

delovati na najvišji (6.) stopnji. To bo utrdilo na vročino občutljivo snov, ki je 

na površini grelne plošče. Na grelnih ploščah uporabljajte posode z ravnim dnom, ki 

se stika s ploščo po vsej površini. Tudi površina dna posode naj se čim bolje 

prilega velikosti plošče. Tako bo izkoristek energije kar najboljši (glejte sliko 

spodaj). 

 

Uporaba plinskih gorilnikov v pečici: Sistema zgornjega in spodnjega gorilnika 

sta pri teh plinskih pečicah ločena. Ko nameravate želeni gorilnik prižgati, 

najprej pritisnite pripadajoči gumb in počakajte 5 do 10 sekund, nato prižgite 

ogenj z avtomatskim vžigalnim sistemom (če ga vaš model ima) ali z 

1. Veliki gorilnik 

2. Srednji gorilnik 

3. Mali gorilnik 

4. Kontrolna plošča 

5. Ročaj na vratih pečice 

6. Kuhalna plošča 

7. Pokrov 

8. Vrata pečice 

9. Grelna plošča  (možnost) 

10. 
Predel za pogrevanje hrane 

(možnost)     

11. Zaščitni ščit 



vžigalico/vžigalnikom. Preden gumb spustite, počakajte še 10 ali 15 sekund. Ko plin 

gori, počakajte približno 3 do 4 minute, nato lahko vrata pečice zaprete. 

 

 

UPORABA PEČICE 
 

1. Ko boste pečico prižgali prvič, bo zaradi žganja premazov na grelnih elementih 
iz nje izhajal nekoliko neprijeten vonj, kar je normalno. Da se tega vonja 

znebite čim prej, naj pečica prazna deluje okoli 45-60  minut pri temperaturi 

250 °C. Prostor medtem dobro zračite. 

2. Pečica se začne ogrevati, ko obrnete njen kontrolni gumb. Če tega ne storite, ne 
bo začela delovati. 

3. Približne čase in temperature za pripravo različnih jedi si poglejte v tabeli 
spodaj. Vrednosti v tabeli so podane na podlagi preizkusov, izvedenih v naših 

laboratorijih. Seveda pa čase in temperaturo prilagodite svojemu okusu in načinu 

kuhanja. 

4. Piščanca na primer lahko spečete na vrtljivem nabodalu, ki ga vstavite v pečico 
(možnost). 

5. Časi pečenja: Rezultat po koncu pečenja je lahko nekoliko drugačen zaradi 

drugačne električne napetosti in/ali zaradi različne kakovosti, količine in 

temperature uporabljenih sestavin (npr.: meso ima lahko sobno temperaturo ali pa 

še ni do konca odmrznjeno). 

6. Med pripravo jedi v pečici njenih vrat raje ne odpirajte pogosto, sicer se 

vročina ne bo razporejala dovolj enakomerno in učinek pečenja ne bo tak, kot bi 

si želeli. 

7. Za peko kolačev vam priporočamo uporabo modelov. Pečenje v njih daje odlične 
rezultate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomba: Vrednosti v tabeli so podane na podlagi preizkusov v naših laboratorijih. Z 

izkušnjami boste navedene čase in temperature prilagodili svojemu okusu. Preden 

daste jedi v pečico, jo predogrevajte 5 do 10 minut. 

 

UPORABA ZAŠČITE ZA GUMBE 
 

Zaščita za gumbe je namenjena zaščiti kontrolne plošče pred vročino in paro takrat, 

ko pečete žar z načinom, pri katerem so vrata pečice nekoliko odprta. (Slika 1) 

Prosimo, da to zaščito med pečenjem z žarom res uporabljate, da vročina ne 

bo poškodovala kontrolne plošče in gumbov. 
Odprite vrata pečice in zaščito namestite pod kontrolno ploščo (slika 2). 

Zaščito bodo držala vrata pečice, ki jih nežno priprete nazaj toliko, da se 

naslonijo ob zaščito (slika 3). 

Pomembno je, da pri pečenju z žarom vrata pečice ostanejo odprta na določeni 

razdalji. 

Zaščita bo poskrbela za idealno pečenje z žarom, hkrati pa bo pred vročino 

zaščitila kontrolno ploščo z gumbi. 

TABELA ZA PEKO 

JED TEMPERATURA POLOŽAJ  ČAS PEČENJA  

 (°C) (od spodaj navzgor) (min) 

BISKVIT  150 - 170 2 30 - 35 

KVAŠENO TESTO 200 - 220 2 35 - 45 

PIŠKOTI  160 - 170 3 20 - 25 

KOLAČ 160 - 180 2 25 - 35 

PLETENI KOLAČ 200 - 220 2 30 - 40 

LISTNATO TESTO  180 - 220 2 35 - 45 

SLANO PECIVO 160 - 180 2 20 - 30 

JAGNJETINA / SVINJINJA 200 - 230 1 90-120 

TELETINA 200 - 230 1 90-120 

OVČETINA 210-230 1 90-120 

PIŠČANEC (V KOSIH) 210-230 1 75-100 

RIBE 190-210 2 40-50 



 
 Slika 1                                                      Slika 2                                                               Slika 3 
 
 
 
 
 
 
 

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE 

 

1. Vtikač štedilnika izključite iz omrežne vtičnice. 

2. Med delovanjem in še nekaj časa po izklopu so nekateri deli štedilnika izjemno 

vroči, zato se jih ne dotikajte. 

3. Nobenega dela naprave ne čistite z jedkimi ali grobimi čistili in ostrimi 

predmeti, kot so ostre (npr. kovinske) krtače in mrežice, noži ipd. 

4. Ko notranjost pečice in dele v njej očistite z v milnico namočeno krpo, jih 

obrišite še s krpo, namočeno v čisto vodo, nato pa vse površine temeljito osušite. 

5. Steklene površine očistite s posebnimi čistili za steklo. 

6. Nobenega dela naprave ne čistite z napravami, ki delujejo s pritiskom ali s 

paro. 

7. Glave gorilnikov občasno operite v milnici, dovode plina pa očistite s krtačko. 

8. Preden odprete zaščitni pokrov kuhalne plošče, obrišite morebitno razlito 

tekočino. Preden ga spet zaprete, pa preverite, da je kuhalna plošča dovolj 

ohlajena. 

9. Za čiščenje štedilnika nikoli ne uporabljajte vnetljivih snovi, kot so kisline, 

razredčila, aceton, bencin ipd. 

10. Nobenega dela štedilnika ne dajte oprati v pomivalni stroj. 

11. Če želite steklo na vratih pečice očistiti res temeljito, z izvijačem 

odstranite vijake, ki pričvrščujejo ročaj, in steklo odstranite. Očistite ga 

najprej z milnico, nato s čisto vodo, in ko je suho, ga pravilno namestite nazaj in 

zopet pritrdite ročaj. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


