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СРПСКИ
Молимо вас да погледате последњу страницу овог упутства на
којој ћете наћи комплетан списак именованих сервиса за
пружање подршке потрошачима компаније IKEA и
одговарајућих телефонских бројева у националној мрежи.
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Задржано право измена.

 Безбедносне информације

Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није одговоран
уколико услед неправилне инсталације и употребе уређаја
дође до повреда и кварова. Чувајте упутство за употребу
поред уређаја ради будућих подешавања.

Безбедност деце и осетљивих особа
• Овај уређај могу да користе деца старија од 8 година и

особе са смањеним физичким, чулним или менталним
способностима, kao особе којима недостају искуство и
знање, уколико им се обезбеди надзор или им се дају
упутства у вези са употребом уређаја на безбедан начин
и уколико схватају могуће опасности.

• Децу узраста од 3 до 8 година и особе са веома веома
широким и сложеним инвалидитетом треба удаљити
уколико нису под непрекидним надзором.

• Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико нису под
непрекидним надзором.

• Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
• Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је на

одговарајући начин.
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• Постарајте се да деца и кућни љубимци не буду близу
уређаја док уређај ради или се расхлађује. Доступни
делови су врели.

• Ако овај апарат има уређај за безбедност деце, исти би
требало да буде активиран.

• Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.

Опште мере безбедности
• Само овлашћена особа може да инсталира овај уређај и

замени кабл.
• УПОЗОРЕЊЕ: Уређај и његови доступни делови могу бити

врели током коришћења. Треба бити пажљив како би се
избегло додиривање грејних елемената.

• Увек користите заштитне рукавице кад вадите прибор или
посуђе из рерне или их стављате у рерну.

• Пре одржавања, прекините напајање електричном
енергијом.

• Уверите се да је уређај искључен пре него што замените
сијалицу како бисте избегли могућност да дође до
електричног шока.

• Немојте користити парочистач за чишћење уређаја.
• Немојте користити груба абразивна средства за чишћење

или оштре металне сунђере за чишћење стаклених врата
јер они могу изгребати површину због чега може доћи до
распрскавања стакла.

• Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора да
замени произвођач, одговарајући Овлашћени сервисни
центар или лица сличне квалификације, како би се
избегла опасност од електрицитета.
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Безбедносна упутства

Инсталирање

УПОЗОРЕЊЕ! Само
квалификована особа може да
инсталира овај уређај.

• Уклоните комплетну амбалажу.
• Немојте да инсталирате или користите

оштећен уређај.
• Придржавајте се упутстава за

монтирање које сте добили уз уређај.
• Увек водите рачуна приликом

померања уређаја зато што је тежак.
Увек користите заштитне рукавице и
затворену обућу.

• Не вуците уређај за ручицу.
• Неопходно је придржавати се

минималног растојања од других
уређаја и кухињских елемената.

• Инсталирајте уређај на сигурно и
прикладно место које испуњава
захтеве за инсталацију.

Прикључење на електричну мрежу

УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од пожара
и струјног удара.

• Сва прикључивања струје треба да
обави квалификован електричар.

• Уређај мора да буде уземљен.
• Уверите се да су параметри на

плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.

• Увек користите прописно уграђену
утичницу заштићену од струјног удара.

• Немојте да користите адаптере са
више утичница и продужне каблове.

• Проверите да нисте оштетили главно
напајање и кабл за напајање. Уколико
струјни кабл треба да се замени, то
треба да обави наш овлашћени
сервисни центар.

• Немојте да допустите да кабл за
напајање додирује или дође близу
вратима уређаја, посебно када су
врата врела.

• Заштита од удара делова под напоном
и изолованих делова мора да се
причврсти тако да не може да се
уклони без алата.

• Прикључите главни кабл за напајање
на зидну утичницу тек на крају
инсталације. Водите рачуна да постоји
приступ мрежном утикачу након
инсталације.

• Ако је зидна утичница лабава, немојте
да прикључујете мрежни утикач.

• Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући утикач
из утичнице.

• Користите само исправне раставне
прекидаче: заштитне прекидаче,
осигураче (осигураче са навојем
треба скинути са носача), аутоматске
заштитне прекидаче и контакторе.

• У електричној инсталацији мора
постојати раставни прекидач који вам
омогућава да искључите све фазе
напајања уређаја. Ширина контактног
отвора на раставном прекидачу мора
износити најмање 3 мм.

• Овај уређај је усклађен са
директивама ЕЕЗ-а.

Употреба

УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик од
повређивања, опекотина и
струјног удара или експлозије.

• Уређај је само за кућну употребу.
• Немојте да мењате спецификацију

овог уређаја.
• Поведите рачуна да отвори за

вентилацију нису запушени.
• Не остављајте уређај без надзора

током рада.
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• Уређај треба искључити након сваке
употребе.

• Будите опрезни кад отварате врата
уређаја док он ради. Може се десити
да изађе врео ваздух.

• Немојте руковати уређајем када су
вам мокре руке или када је он у
контакту са водом.

• Немојте излагати отворена врата
великом оптерећењу.

• Немојте користити уређај као радну
површину или простор за одлагање.

• Пажљиво отворите врата уређаја.
Коришћење састојака који садрже
алкохол доводи до испаравања
алкохола и мешања са ваздухом.

• Варнице или отворени пламен не смеју
да буду у близини уређаја када
отварате врата.

• Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.

УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик од
оштећења уређаја.

• Да бисте спречили оштећење или
губитак боје на емајлираним
површинама:
– Немојте стављати посуђе из рерне

или друге предмете у уређају
директно на дно.

– Не стављајте алуминијумску
фолију директно на дно
унутрашњости уређаја.

– Немојте стављати воду директно у
врућ уређај.

– Немојте држати у уређају влажно
посуђе и храну након завршетка
кувања.

– Будите пажљиви када скидате или
постављате прибор.

• Губитак боје на емајлираним
површинама или нерђајућем челику не
утиче на сам рад уређаја.

• Користите дубоки плех за заливене
колаче. Воћни сок може да остави
трајне мрље.

• Овај уређај је намењен само за
кување. Немојте га користити у друге
сврхе, на пример за загревање
просторије.

• Док спремате јело, врата рерне треба
увек да буду затворена.

• Ако је уређај инсталиран иза плоче
намештаја (нпр. врата) постарајте се
да таква врата никад не буду
затворена док уређај ради. Топлота и
влага могу да се накупе иза
затворених врата намештаја и да
накнадно изазову оштећење уређаја,
кухињског елемента и коме се уређај
налази или пода. Не затварајте панел
намештаја док се уређај до краја не
охлади после употребе.

Нега и чишћење

УПОЗОРЕЊЕ! Постоји ризик од
озлеђивања, пожара или
оштећења уређаја.

• Пре него што започнете процес
одржавања, искључите уређај и
извуците мрежни утикач из утичнице.

• Проверите да ли је уређај хладан.
Постоји ризик да стаклене плоче пукну.

• Одмах замените стаклене плоче на
вратима ако се оштете. Обратите се
Овлашћеном сервисном центру.

• Будите пажљиви када скидате врата са
уређаја. Врата су тешка!

• Редовно чистите уређај да бисте
спречили пропадање површинског
материјала.

• Остаци масноће и хране у уређају
могу изазвати пожар.

• Уколико користите спреј за рерну,
придржавајте се упутстава о
безбедности на амбалажи.

• Немојте скидати командну дугмад са
уређаја.
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Унутрашње осветљење

УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од струјног
удара.

• Тип сијалице или халогене лампа
коришћене у овом уређају намењен је
искључиво за употребу у кућним
апаратима. Немојте га користити за
расвету у домаћинству.

• Пре замене сијалице искључите уређај
са електричне мреже.

• Користите само сијалице истих
спецификација.

Сервис
• За поправљање уређаја позовите

овлашћени сервисни центар.
• Користите само оригиналне резервне

делове.

Одлагање

УПОЗОРЕЊЕ! Ризик од
повреде или гушења.

• Искључите утикач кабла за напајање
уређаја из мрежне утичнице.

• Исеците мрежни електрични кабл на
месту које је близу уређаја и одложите
га.

• Уклоните врата да бисте спречили да
се деца и кућни љубимци затворе у
уређају.

• Транспортна амбалажа:
Ова транспортна амбалажа може да
се рециклира. Пластични делови
обележени су међународним
скраћеницама као што су PE, PS итд.
Одложите амбалажу у контејнере који
су обезбеђени у ту сврху на локалном
месту за одлагање отпада.

Инсталација

УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.

Монтажа

Ради инсталације, погледајте
одељак са упутствима за
монтажу.

Инсталација на електричну мрежу

УПОЗОРЕЊЕ! Само
квалификована особа може да
прикључи овај уређај на
електричну мрежу.

Произвођач није одговоран
уколико не поштујете ове
безбедносне мере из поглавља
„Безбедност“.

Рерна се испоручује са каблом за
напајање.

Кабл
Доступни типови каблова за инсталацију
или замену:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F,
H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
За пресек кабла погледајте податке о
укупној снази на плочици са техничким
карактеристикама: Можете такође
погледати у табели следеће податке:
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Укупна снага (W) Пресек кабла (мм²)
максимално 1380 3 x 0.75

максимално 2300 3 x 1

Укупна снага (W) Пресек кабла (мм²)
максимално 3680 3 x 1.5

Жица за уземљење (зелена/жута жица)
мора бити за 2 цм дужа од жица за фазу
и нулу (плава и браон жица).

Опис производа

Општи преглед

1

2 3 4

5

7

8

9

1

2

3

4

6

1 Командна табла
2 Командно дугме за функцијe

загревања
3 Командно дугме
4 Индикатор температуре
5 Отвори за ваздух за вентилатор за

хлађење
6 Грил
7 Сијалица
8 Плочица са техничким

карактеристикама
9 Положаји решетке

Прибор
• Решеткаста полица x 1

За посуђе за кување, калупе за
колаче, печење.

• Плех за печење x 1
За колаче и кекс.

Пре прве употребе

УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.

Прво чишћење
Уклоните сву додатну опрему из рерне.

Погледајте одељак „Нега и
чишћење“.

Пре прве употребе очистите рерну и
прибор.
Вратите прибор на првобитно место.

Претходно загревање

1. Подесите функцију  и максималну
температуру.

2. Оставите рерну да ради 1 сат.
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3. Подесите функцију  и подесите
максималну температуру.

4. Оставите рерну да ради 15 минута.
5. Искључите рерну и оставите је да се

охлади.
Прибор може да постане врелији него
обично. Рерна може да испушта мирис и
дим. Проверите да ли је довољан проток
ваздуха у просторији.

Коришћење механичке блокаде за
безбедност деце
Рерна има уграђену блокаду за
безбедност деце. Налази се на десној
страни, испод командне табле.
За отварање врата када је активна
блокада за безбедност деце:
1. Повуците и држите ручку блокаде за

безбедност деце као што је приказано
на слици.

2. Отворите врата.
Затворите врата рерне не повлачећи при
том блокаду за безбедност деце.
Да бисте уклонили блокаду за безбедност
деце, отворите врата рерне и уклоните
блокаду помоћу имбус кључа. Имбус
кључ је испоручен у паковању за
монтажу рерне.

Притегните завртањ назад у рупу након
што уклоните блокаду за безбедност
деце.

УПОЗОРЕЊЕ! Пазите да не
огребете командну таблу.

Свакодневна употреба

УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.

Подешавање функције загревања
1. Окрените командно дугме за

функције загревања да бисте
изабрали функцију загревања.

2. Окрените командно дугме да бисте
изабрали температуру.

Лампица се укључује када рерна ради.

3. За искључивање рерне, окрените
командну дугмад на положај
„искључено“.
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Функције загревања

Функција за-
гревања

Примена

Положај Ис-
кључено

Рерна је искључена.

Загревање
одоздо

За печење колача са хр-
скавом доњом кором и за
конзервирање хране.

Брзо грило-
вање

За печење пљоснатих
намирница на грилу у ве-
ликим количинама и то-
стирање хлеба.

Уобичајено
(горњи и до-
њи грејач)

За печење теста и меса
на једном положају ре-
шетке.

Функција за-
гревања

Примена

ЕКО кување

Ова функција је предви-
ђена за уштеду енергије
током печења. За упут-
ства за кување погледајте
одељак „Напомене и са-
вети“, ЕКО кување. Током
печења врата рерне тре-
ба да буду затворена ка-
ко функција не би била
прекидана и како би се
осигурало да рерна ради
на највишем могућем сте-
пену енергетске ефикас-
ности. Када користите ову
функција, температура
унутар рерне може да се
разликује од задате тем-
пературе. Снага загрева-
ња може бити умањена.
За опште препоруке у ве-
зи са уштедом енергије
погледајте поглавље
„Енергетска ефикасност“,
Уштеда енергије.Ова
функција је коришћена
за усклађивање са кла-
сом енергетске ефикас-
ности у складу са стан-
дардом EN 60350-1. Када
користите ову функцију
лампица се аутоматски
искључује.

Коришћење прибора

УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.

Постављање опреме
Решеткаста полица:

Угурајте полицу између вођица на носачу
решетке .
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Плех за печење:
Угурајте плех за печење између вођица
на носачу решетке.

Додатне функције

Вентилатор за хлађење
Док рерна ради, вентилатор за хлађење
се аутоматски укључује у циљу хлађења
спољних површина рерне. Ако искључите
рерну, вентилатор за хлађење престаје
са радом.

Безбедносни термостат
Неправилан рад рерне или неисправни
делови могу довести до опасног

прегревања. Да би се ово спречило,
рерна има безбедносни термостат који
прекида напајање. Рерна се поново
аутоматски укључује кад температура
опадне.

Корисни савети

Препоруке у вези са печењем
Код сваког предзагревања, ради
постизања најбољих перформанси,
извадите решеткасте полице и плехове из
рерне.
Рерна има четири положаја решетке.
Избројте положаје решетке, почев од оне
најближе дну унутрашњости.
У рерни или на стакленим плочама на
вратима може доћи до кондензовања
влаге током кувања. Увек се мало
удаљите од рерне кад отварате врата
рерне.
Када се рерна охлади, очистите
унутрашњост меком крпом.

Печење колача
Немојте да отварате врата рерне пре
него што прође 3/4 подешеног времена
за печење.
Печење меса и рибе
Оставите месо да одстоји петнаестак
минута пре него што га исечете како се
не би разлили сокови.
Да током печења на роштиљу не би било
превише дима у рерни, додајте мало воде
у дубоки плех. Да се дим не би
кондензовао, додајте воду сваки пут када
испари.
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Време кувања
Време кувања зависи од врсте хране,
њене густине и запремине.
У прво време, надгледајте учинак током
кувања. Пронађите најбоља

подешавања за ваше посуђе, рецепте и
количине (степен топлоте, време кувања,
итд.) када користите овај уређај.

Табела за кување

Ко-
личина

(кг)

Храна Функција Ниво ре-
шетке

Температура
(°C)

Време (мин)

1 Свињетина / јагњети-
на

2 180 110 - 130

1 Телетина / говедина 2 190 70 - 100

1.2 Пилетина / зечетина 2 190 70 - 80

1.5 Патка 1 160 120 - 150

3 Гуска 1 160 150 - 200

4 Ћурка 1 180 210 - 240

1 Риба 2 190 30 - 40

1 Филовани парадајз /
печени кромпир

2 190 50 - 70

- Инстант колачи 2 160 45 - 55

1 Пите 2 170 80 - 100

- Кекс 3 140 25 - 35

2 Лазање 2 180 45 - 60

1 Бели хлеб 2 190, претход-
но загрејати
током 10 ми-
нута

50 - 60

1 Пица 1 190, претход-
но загрејати
током 10 ми-
нута

25 - 35  
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ЕКО кување

За постизање најбољих
резултата, придржавајте се
савета наведених у табели у
наставку.

Храна Прибор Температура
(°C)

Ниво ре-
шетке

Време (мин)

Слатке зе-
мичке, 12 ко-
мада

плех за печење или по-
суда за скупљање ма-
сноће

180 2 35 - 40

Земичке, 9 ко-
мада

плех за печење или по-
суда за скупљање ма-
сноће

180 2 35 - 40

Пица, замрзну-
та, 0,35 кг

решеткаста полица 220 2 35 - 40

Швајцарски
ролат

плех за печење или по-
суда за скупљање ма-
сноће

170 2 30 - 40

Брауни плех за печење или по-
суда за скупљање ма-
сноће

180 2 30 - 40

Суфле, 6 кома-
да

керамичке посуде на
решеткастој полици

200 3 30 - 40

Корица за
флан

плех за флан на решет-
кастој полици

170 2 20 - 30

Сендвич-торта
„Викторија“

посуда за печење на
решеткастој полици

170 2 35 - 45

Поширана ри-
ба, 0,3 кг

плех за печење или по-
суда за скупљање ма-
сноће

180 3 35 - 45

Цела риба, 0,2
кг

плех за печење или по-
суда за скупљање ма-
сноће

180 3 35 - 45

Рибљи филет,
0,3 кг

плех за пицу на решет-
кастој полици

180 3 35 - 45
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Храна Прибор Температура
(°C)

Ниво ре-
шетке

Време (мин)

Месо у кесици,
0,25 кг

плех за печење или по-
суда за скупљање ма-
сноће

200 3 40 - 50

Шашлик, 0,5 кг плех за печење или по-
суда за скупљање ма-
сноће

200 3 25 - 35

Колачи, 16 ко-
мада

плех за печење или по-
суда за скупљање ма-
сноће

180 2 20 - 30

Колачи Мака-
рони, 20 кома-
да

плех за печење или по-
суда за скупљање ма-
сноће

180 2 40 - 45

Мафини, 12
комада

плех за печење или по-
суда за скупљање ма-
сноће

170 2 30 - 40

Слано тесто, 16
комада

плех за печење или по-
суда за скупљање ма-
сноће

170 2 35 - 45

Бисквити од
сипкавог теста,
20 комада

плех за печење или по-
суда за скупљање ма-
сноће

150 2 40 - 50

Тортице, 8 ко-
мада

плех за печење или по-
суда за скупљање ма-
сноће

170 2 20 - 30

Бланширано
поврће, 0,4 кг

плех за печење или по-
суда за скупљање ма-
сноће

180 3 35 - 40

Вегетаријански
омлет

плех за пицу на решет-
кастој полици

200 3 30 - 45

Поврће, меди-
теранско 0,7 кг

плех за печење или по-
суда за скупљање ма-
сноће

180 4 35 - 40
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ЕКО кување - препоручени прибор
Користите тамне и нерефлектујуће
лименке и посуде. Оне бољу апсорбују

топлоту него светле боје и рефлектујуће
посуде.

Прибор Величина Слика
Плех за пицу, таман, не-
рефлектујући

Пречник 28 цм

Посуда за печење, там-
на, нерефлектујућа

Пречник 26 цм

Мала посуда за печење,
керамичка

Пречник 8 цм, висина 5
цм

  

Плех за флан, таман, не-
рефлектујући

Пречник 28 цм

Информације за институте за
тестирање
Тестови према стандарду IEC 60350-1.

Храна Функција Прибор Ниво
решет-

ке

Темпе-
ратура

(°C)

Време (мин) Коментари

Мали ко-
лач

Уобичајено
(горњи и
доњи гре-
јач)

Плех за
печење

3 170 20 - 30 Ставите 20 ма-
лих колача у је-
дан плех за
печење.

Пита с ја-
букама

Уобичајено
(горњи и
доњи гре-
јач)

Решетка-
ста поли-
ца

1 170 80 - 120 Користите 2 пле-
ха (пречника 20
цм), постављена
дијагонално.
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Храна Функција Прибор Ниво
решет-

ке

Темпе-
ратура

(°C)

Време (мин) Коментари

Бисквит
торта

Уобичајено
(горњи и
доњи гре-
јач)

Решетка-
ста поли-
ца

2 170 35 - 45 Користите калуп
за колач
(пречника 26
цм).

Шкотски
кекс с
маслацем

Уобичајено
(горњи и
доњи гре-
јач)

Плех за
печење

3 150 20 - 35 Претходно за-
грејте рерну у
трајању од 10
минута.

Тост
4 - 6 ко-
мада

Гриловање Решетка-
ста поли-
ца

3 макс. 2 - 4 минута
прву страну; 2
- 3 минута
другу страну

Претходно за-
грејте рерну у
трајању од 3 ми-
нута.

Пљеска-
вица
6 комада,
0,6 кг

Гриловање Решетка-
ста поли-
ца и по-
суда за
скупља-
ње ма-
сноће

3 макс. 20 - 30 Ставите решет-
касту полицу на
трећи ниво и по-
суду за скупља-
ње масноће на
други ниво рер-
не. Окрените
храну на пола
печења.
Претходно за-
грејте рерну у
трајању од 3 ми-
нута.

Нега и чишћење

УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.

Напомене у вези са чишћењем
Обришите предњу страну рерне меком
крпом, топлом водом и благим средством
за чишћење.
За чишћење металних површина
користите наменско средство за чишћење.

Унутрашњост рерне треба чистити након
сваке употребе. Нагомилана масноћа или
други остаци хране могу проузроковати
пожар.
Након сваке употребе, очистите сав
пибор и оставите га да се осуши.
Користите меку крпу са топлом водом и
средством за чишћење. Немојте прати
прибор у машини за прање посуђа.
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Уклоните тврдокорну прљавштину
специјалним средством за чишћење
рерне.
Ако има тефлонских делова, немојте их
чистити агресивним средствима, оштрим
предметима нити у машини за судове. На
тај начин бисте могли оштетити
тефлонски премаз.
У рерни или на стакленим плочама на
вратима може доћи до кондензовања
влаге. Да би се смањила кондензација,
укључите рерну 10 минута пре почетка
кувања.Очистите влагу из унутрашњости
након сваке употребе.

Рерне од нерђајућег челика или
алуминијума
Очистите врата рерне користећи
искључиво влажну крпу или сунђер.
Осушите меком крпом.
Немојте користити челичну вуну,
киселине, нити абразивне материјале, јер
они могу оштетити површину рерне. Уз
исте мере предострожносри очистите и
командну таблу рерне.

Чишћење заптивача за врата
Редовно проверавајте заптивач за врата.
Заптивач за врата се налази око оквира
врата рерне. Немојте да користите рерну
ако је заптивач за врата оштећен.
Контактирајте овлашћени сервисни
центар.
Да бисте очистили заптивач за врата,
потражите опште информације о
чишћењу.

Чишћење врата рерне
Врата рерне имају две стаклене плоче.
Врата рерне и унутрашњу стаклену плочу
можете скинути да бисте их очистили.

Врата рерне могу да се затворе
ако покушате да скинете
унутрашњу стаклену плочу пре
него што скинете врата рерне.

ОПРЕЗ Немојте да користите
уређај без унутрашње стаклене
плоче.

1

До краја отворите
врата и придржите
две шарке од
врата.

2

Подигните и
окрените полуге на
обема шаркама
помоћу одвијача.

3

Затворите врата
рерне до пола, до
првог положаја за
отварање. Затим
их повуците према
себи и извадите из
лежишта.

4

Ставите врата на
меку крпу на
стабилној
површини.

СРПСКИ 18



5

90°

Отпустите систем
закључавања да
бисте скинули
унутрашњу
стаклену плочу.
Окрените два
причвршћивача за
90°.

6

Извадите
причвршћиваче из
њихових лежишта.

7

2
1

Стаклену плочу
најпре пажљиво
подигните, а затим
је извадите.

Повуците оквир за врата напред да бисте
га уклонили.
Очистите стаклену плочу водом и
сапуницом. Пажљиво осушите стаклену
плочу.
Када се чишћење заврши, поставите
стаклену плочу и врата рерне. Горе
описани поступак обавите супротним
редоследом.
Водите рачуна да правилно поставите
унутрашњу стаклену плочу у лежишта и
одговарајућим редоследом.Унутрашња

стаклена плоча има одштампан симбол у
углу на једној страни. Симбол мора да
буде окренут према спољашњој страни
врата и спољашњој стакленој плочи.

Замена сијалице
Дно унутрашњости рерне прекријте
крпом. Тако ћете спречити оштећење
заштитног стакла сијалице и саме рерне.

УПОЗОРЕЊЕ! Опасност од
електричног удара! Искључите
осигурач пре него што
замените лампицу.
Сијалица и заштитно стакло
могу постати врели.

1. Искључите рерну.
2. Извадите осигураче из кутије са

осигурачима или искључите главни
прекидач за напајање.

3. Окрените стаклени поклопац лампице
супротно од смера казаљке на сату
како бисте га скинули.

4. Очистите стаклени поклопац.
5. Сијалицу у рерни замените са

сијалицом од 25 W, 230 V (50 Hz), која
је отпорна на високе температуре до
300 °C (тип прикључка: E14).

6. Поставите стаклени поклопац.
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Решавање проблема

УПОЗОРЕЊЕ! Погледајте
поглавља о безбедности.

Шта учинити ако...

Проблем Могући узрок Решење
Рерна се не загрева. Рерна је деактивирана. Активирајте рерну.

Рерна се не загрева. Осигурач је прегорео. Проверите да осигурач ни-
је узрок овога. Уколико
осигурач непрекидно пре-
горева, обратите се квали-
фикованом, овлашћеном
електричару.

Сијалица не ради. Лампица је неисправна. Замените сијалицу.

Пара и кондензација се та-
ложе на храни и у уну-
трашњости рерне.

Јело је остало у рерни
превише дуго.

Не остављајте јело у рерни
дуже од 15-20 минута на-
кон што се процес печења
заврши.

Лампица је искључена. Функција ЕКО кување је
укључена.

Нормално понашање
функције ЕКО кување. По-
гледајте одељак „Свако-
дневна употреба“, Функци-
је загревања.

Подаци о сервисирању
Уколико не можете сами да пронађете
решење проблема, обратите се
овлашћеном сервисном центру.
Подаци потребни сервисном центру
налазе се на плочици са техничким

карактеристикама. Плочица са техничким
карактеристикама налази се на предњој
страни оквира унутрашњости рерне.
Немојет уклањати плочицу са техничким
карактеристикама из унутрашњости
рерне.

Препоручујемо вам да овде запишете податке:
Модел (MOD.) .........................................

Број производа (PNC) .........................................

Серијски број (S.N.) .........................................
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Технички подаци

Технички подаци

Димензије (унутрашње)
Ширина
Висина
Дубина

408 мм
329 мм
417 мм

Површина плеха за печење 1140 цм²

Горњи грејни елемент 800 W

Доњи грејни елемент 1000 W

Грил 1650 W

Укупна номинална вредност 2500 W

Напон 220 - 240 V

Фреквенција 50 - 60 Hz

Број функција 4

Енергетска ефикасност

Информације о производу према ЕУ 66/2014

Идентификација модела LAGAN 504.169.21

Индекс енергетске ефикасности 94.9

Потрошња енергије са стандардним пуњењем, уо-
бичајен режим

0.75 kWh/циклусу

Број шупљина у рерни 1

Извор топлоте Електрична струја

Запремина 56 л

Тип рерне Уградна рерна

Маса 24.9 кг

EN 60350-1 – Електрични уређаји за
кување у домаћинству – део 1: Шпорети,
рерне, рерне на пару и грилови –
поступци за мерење учинка.
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Уштеда енергије

Ова рерна има одређене
функције које вам помажу да
уштедите електирчну енергију
док свакодневно припремате
храну.

Општи савети
Проверите да ли су врата рерне добро
затворена када рерна ради. Не отварајте
врата сувише често током кувања.
Одржавајте заптивку врата чистом и
постарајте се да буде добро
причвршћена на свом месту.
Користите метално посуђе да бисте
повећали уштеду енергије.
Када је могуће, немојте да загревате
рерну пре него што ставите храну унутра.
За печење које траје дуже од 30 минута,
смањите температуру рерне на минимум

3-10 минута пре истека времена печења,
у зависности од његовог трајања. Месо
ће наставити да се пече користећи
преосталу топлоту у рерни.
Користите преосталу топлоту за
загревање друге хране.
Правите што краће размаке између
печења када истовремено припремате
неколико јела.
Одржавајте топлоту хране
Изаберите најниже могуће подешавање
температуре да бисте помоћу преостале
топлоте одржали топлоту оброка.
ЕКО кување
Функција предвиђена за уштеду енергије
током печења.
Када користите ову функцију лампица се
аутоматски искључује.

Еколошка питања

Рециклирајте материјале са симболом .
Паковање одложите у одговарајуће
контејнере ради рециклирања. Помозите
у заштити животне средине и људског
здравља као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и

електричних уређаја. Уређаје обележене
симболом  немојте бацати заједно са
смећем. Производ вратите у локални
центар за рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.

IKEA ГАРАНЦИЈА

Колико дуго важи IKEA гаранција?
Ова гаранција важи 2 године од
оригиналног датума куповине вашег
уређаја у компанији IKEA. Оригинални
рачун је неопходан као доказ о куповини.
Ако се сервисирање уређаја обавља у
оквиру гаранције, овим се неће
продужити гарантни рок.

Ко ће обавити сервисирање?
Сервисер компаније IKEA обезбедиће
услугу путем сопствене сервисне службе
или мреже овлашћених партнера.
Шта покрива ова гаранција?
Овом гаранцијом покривени су кварови
уређаја који су изазвани грешкама у
конструкцији или материјалу, почев од
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датума куповине у компанији IKEA.
Гаранција важи само ако се уређај
употребљава за кућне потребе. Изузеци
су наведени под насловом „Шта није
покривено овом гаранцијом?“ Током
гарантног периода, трошкови отклањања
кварова, нпр. поправке, резервни делови,
рад и путни трошкови, под условом да је
уређају могуће приступити ради
поправке без додатних трошкова. На ове
услове примењују се смернице ЕУ (бр.
99/44/EG) и одговарајући локални
прописи. Замењени делови постају
власништво компаније IKEA.
Шта ће IKEA учинити да отклони
проблем?
Изабрани сервисер компаније IKEA
испитаће производ и одлучити, по
сопственом нахођењу, да ли је покривен
овом гаранцијом. Уколико се сматра да је
покривен, сервисер компаније IKEA или
њен овлашћени партнер преко сопствене
сервисне службе, према сопственом
нахођењу потом ће, или поправити
неисправан производ или га заменити
истим или сличним.
Шта није покривено овом гаранцијом?
• Нормално хабање.
• Намерно оштећење или оно настало

услед немара, оштећење
проузроковано непоштовањем
упутства за употребу, неисправном
инсталацијом или прикључивањем на
погрешан напон, оштећење изазвано
хемијском или електро-хемијском
реакцијом, рђа, корозија или
оштећење од воде, укључујући
ограничавања на оштећења изазвана
великом количином каменца у доводу
воде, оштећење настало услед
нетипичних услова у окружењу.

• Потрошни делови укључујући батерије
и лампице.

• Делови који немају функцију и
украсни делови који не утичу на
нормалну употребу уређаја,
укључујући било какве огреботине и
могуће разлике у боји.

• Случајно оштећење проузроковано
страним телима или супстанцама,
чишћењем или одблокирањем
филтера, система за одвод или фиока
за детерђент.

• Оштећење следећих делова:
керамичког стакла, додатака, корпе за
посуђе, корпе прибора за јело,
доводних и одводних цеви, заптивки,
сијалица и поклопаца сијалица,
екрана, дугмади, кућишта и делова
кућишта. Изузев у случајевима када је
могуће доказати да су таква оштећења
настала услед грешака у производњи.

• Случајеви у којима није било могуће
установити било какав квар током
посете техничара.

• Поправке које нису обављене од
стране нашег изабраног сервисера
и/или овлашћених сервисних
партнера, или у случају када нису
коришћени оригинални делови.

• Поправке проузроковане погрешном
уградњом или које нису урађене у
складу са спецификацијом.

• Употреба уређаја ван домаћинства, тј.
у професионалне сврхе.

• Оштећења приликом транспорта.
Уколико купац транспортује производ
до своје куће или неке друге адресе,
IKEA није одговорна за било какву
штету која може настати током
транспорта. Међутим, уколико IKEA
испоручи производ на адресу купца,
штета настала током овакве испоруке
биће покривена гаранцијом.

• Трошкови обављања иницијалне
инсталације IKEA уређаја. Међутим,
уколико сервисер компаније IKEA или
њен овлашћени партнер поправи или
замени уређај под условима ове
гаранције, сервисер или овлашћени
партнер компаније IKEA ће поново
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инсталирати оправљени уређај или
инсталирати нови, уколико је
неопходно. Ово ограничење се не
односи на рад који није проузроковао
грешке а изведен је од стране
квалификованог лица, уз употребу
наших оригиналних делова, а како би
се уређај прилагодио безбедносним
техничким спецификацијама друге
државе чланице ЕУ.

Како се примењује закон државе
Гаранција компаније IKEA даје вам
одређена законска права, којом се
покривају или превазилазе локални
захтеви. Међутим, ови услови ни на који
начин не ограничавају права потрошача
описана у локалним прописима.
Подручје важења
За уређаје који су купљени у једној
држави ЕУ а затим однети у другу државу
ЕУ, сервисирање ће бити обезбеђено у
оквиру гарантних услова који су
уобичајени у новој држави. Обавеза
пружања услуга сервисирања у оквиру
гаранције постоји само ако је уређај
усаглашен и инсталиран у складу са:
• техничким спецификацијама државе у

којој је начињен гарантни захтев;
• Упутством за монтажу и Упутством о

безбедности у упутству за употребу.
Послепродајно сервисирање за IKEA
уређаје:
Молимо вас да се без оклевања обратите
послепродајној сервисној служби
компаније IKEA да бисте:
1. упутили захтев за сервисирање под

овом гаранцијом;
2. тражили појашњење у вези са

инсталацијом IKEA уређаја у
предвиђеном IKEA кухињском
намештају. Сервис неће пружити
објашњења која се односе:
• на монтажу целе IKEA кухиње;

• прикључивање на струју (уколико
се апарат испоручује без утикача
и кабла), на воду и на гас, јер такве
радове мора да обави техничко
лице овлашћеног сервиса.

3. тражили појашњење у вези са
садржајем и спецификацијама у
упутству за употребу овог IKEA
уређаја.

Да бисте од нас добили најбољу могућу
помоћ, молимо вас да пажљиво
прочитате одељак Упутство за монтажу
и/или Упутство за употребу ове брошуре,
пре него што нам се обратите.
Како да дођете до нас ако вам је
потребна наша услуга

Молимо вас да погледате последњу
страницу овог упутства на којој ћете наћи
комплетан списак именованих контаката
компаније IKEA и одговарајућих
телефонских бројева у националној
мрежи.

Како бисмо вам брзо пружили
услугу, саветујемо вам да
користите телефонске бројеве
наведене на списку, на крају
овог упутства. Када вам је
потребна помоћ, увек
користите бројеве наведене у
брошури за одређени уређај.
Пре него што нас позовете, не
заборавите да при руци имате
број IKEA артикла (8-цифрена
шифра) за уређај за који вам
је потребна помоћ.

СРПСКИ 24



САЧУВАЈТЕ РАЧУН! То је ваш
доказ о куповини и неопходан
је да би гаранција била
важећа. Имајте на уму да су на
рачуну такође наведени број и
назив IKEA артикла (8-
цифрена шифра) за сваки од
уређаја који сте купили.

Да ли вам је потребна додатна помоћ?
За сва додатна питања која се не односе
на послепродајно сервисирање вашег
уређаја, обратите се контакт центру
најближе IKEA продавнице. Пре него што
нам се обратите, препоручујемо вам да
пажљиво прочитате документацију о
уређају.
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België  
070 246016  

Binnenlandse gesprekskosten  8 tot 20 Weekdagen  

  eniames nE .02 à 8  xuanoitan sleppa sed firaT  euqigleB

България  00359888164080  
0035924274080 Такса за повикване от страната  От 9 до 18 ч в работни дни  

Česká republika  246 019721  Cena za místní hovor  8 až 20 v pracovních dnech  

Danmark  70 15 09 09  Landstakst  man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00  

Deutschland  +49 1806 33 45 32*  
* 0,20 €/Verbindung aus  dem Fest-

netz max. 0,60 €/Verbindung 
aus dem Mobilfunknetz

Werktags von 8.00 bis 20.00  

Ελλάδα  211 176 8276  Υπεραστική κλήση  8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες  

España  91 1875537  Tarifa de llamadas nacionales  De 8 a 20 en días laborables  

France  0170 36 02 05  Tarif des appels nationaux  9 à 21. En semaine  

Hrvatska 00385 1 6323 339 Trošak poziva 27 lipa po minuti radnim danom od ponedjeljka 
do petka od 08:00 do 16:00

Ireland  0 14845915  National call rate  8 till 20 Weekdays  

Ísland  5880503  Innanlandsgjald fyrir síma  9 til 18. Virka daga  

Italia  02 00620818  Tariffa applicata
alle chiamate nazionali  dalle 8 alle 20 nei giorni feriali  

Κυπρος  22 030 529  Υπεραστική κλήση  8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες  

Lietuva 5 230 06 99 Nacionalinių pokalbių tarifai Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45

Magyarország  061 998 0549  Belföldi díjszabás  Hétköznap 8 és 10 óra között  

Nederland  0900 235 45 32  en/of  
0900 BEL IKEA  

15 cent/min., starttarief 4.54 cent 
en gebruikelijke belkosten

ma - vr 08.00 - 20.00, 
zat 09.00 - 20.00 (zondag gesloten)

Norge  22 72 35 00  Takst innland  8 til 20 ukedager  

Österreich  +43-1-2056356 max. 10 Cent/min.  Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr 

Polska  801 400  711 Stawka wg taryfy krajowej  Od 8 do 20 w dni robocze  

Portugal  211557985  Chamada Nacional  9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados  

România  021 211 08 88  Tarif apel naţional  8 - 20 în zilele lucrătoare  

Россия  8 495 6662929  Действующие телефонные 
тарифы  

с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское  

Schweiz  

031 5500 324  

Tarif für Anrufe im Bundesgebiet  8 bis 20 Werktage  

  eniames nE .02 à 8  xuanoitan sleppa sed firaT  essiuS

Svizzera  Tariffa applicata
alle chiamate nazionali  dalle 8 alle 20 nei giorni feriali  

Slovensko  (02) 3300 2554  Cena vnútroštátneho hovoru  8 až 20 v pracovných dňoch  

Suomi  030 6005203
Lankapuhelinverkosta

0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min  

arkipäivisin 8.00 - 20.00  

Sverige  0775 700 500  lokalsamtal (lokal taxa)  mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00  

Türkiye  212 244 0769  Ulusal arama ücreti  Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar  

Україна  044 586 2078  Міжміськи дзвінки платні  9 - 21 В робочі дні  

United Kingdom  020 3347 0044  National call rate  9 till 21. Weekdays  

Србија
+381 11 7 555 444  

(ако позивате изван Србије)
011 7 555 444  

(ако позивате из Србије)

Цена позива у националном 
саобраћају

Понедељак – субота: 09 – 20 
Недеља: 09 – 18

moc.aeki.wwwajinevolS ,ajivtaL ,itseE
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