
BG – ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SRB – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

МК – УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА







Се вклучува и исклучува 
осветлувањето 
Се вклучува и исклучува 
моторот
I- Спора брзина, се користи 
за лесна пареа
II- Средна брзина, се 
користи во најголем број 
на операции за готвење.
III-Максимална брзина, се 
користи при голема 
интензивност на пареа.

 L  Осветлување

M  Мотор 
      
V   Брзина  
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Osvetlenje se uključuje i 
isključuje 
Motor se uključuje i isključuje 
I- Spora brzina, koristi se za 
laku paru
II- Srednja brzina, koristi se u 
najvećim brojem operacija za 
kuhanje.
III-Maksimalna brzina, koristi 
se pri velikoj intenzivnosti  
pare.                                      

 L   Osvetlenje

M    Motor 
      
V     Brzina  
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