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SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

KIAUŠINIAI
NENAUDOKITE SAVO MIKROBANGŲ  
krosnelės kiaušiniams su 
lukštais arba be jų vir-
ti arba pašildyti, nes 
jie gali sprogti, net ir pa-
sibaigus mikrobangų krosnelės 
šildymo ciklui.

ŠĮ PRIETAISĄ GALI NAUDOTI VAIKAI NUO  
8 metų ir vyresni bei asmenys, 
turintys psichinį, jutiminį ar pro-
tinį neįgalumą arba tie, kuriems 
trūksta patirties arba žinių, jei-
gu jie yra prižiūrimi  ir instruktuo-
jami apie saugų prietaiso naudo-
jimą ir supranta su tuo susijusius 
pavojus. 

NELEISKITE VAIKAMS ŽAISTI  su prietai-
su. 

PRIETAISĄ NAUDOTI, VALYTI ARBA JO 
TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ,  gali atlikti tik 8 
metų ar vyresni vaikai ir tik pri-
žiūrimi .

KROSNELĖJE ARBA ARTI JOS NEKAITIN-
KITE IR NENAUDOKITE DEGIŲ MEDŽIAGŲ . 
Dūmai gali sukelti gaisro ar spro-
gimo pavojų.
MIKROBANGŲ KROSNELĖJE NEGALI-
MA  džiovinti audinių, popieriaus, 
prieskonių, vaistažolių, medie-
nos, gėlių, vaisių ir kitų degių 
medžiagų. 
Gaisro pavojus.
JEIGU KROSNELĖJE ARBA ŠALIA JOS UŽ-
SILIEPSNOJA MEDŽIAGOS ARBA MATO-
TE DŪMŲ,  neatidarinėkite krosne-
lės durelių ir išjunkite krosnelę. 
Ištraukite elektros laidą arba mai-
tinimą nutraukite išimdami sau-
giklį arba išjungdami grandinės 
pertraukimo įtaiso skyde.
NEPERVIRKITE MAISTO.  Gaisro pavo-
jus.
NEPALIKITE KROSNELĖS BE PRIEŽIŪROS,  
ypač jeigu maisto gamybai nau-
dojate popierinius, plastikinius 
arba kitus degius indus ir me-
džiagas. 
Šildant maistą popierius gali an-
glėti, o tam tikri plastikai – lydy-
tis.
ŠIAME PRIETAISE NENAUDOKITE  ėsdi-
nančių cheminių medžiagų arba 
garų. 
Šio tipo krosnelė specialiai su-
projektuota šildyti arba gamin-
ti maistą. 
Ji neskirta naudoti pramonėje 
arba laboratorijose.

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI
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SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

LT
PRIETAISAS IR JO PASIEKIAMOS DALYS 
NAUDOJANT  gali įkaisti.

PRIEŽIŪRA TURI BŪTI ATLIKTA 
 vengiant įkaitusių dalių lietimo.

NELEISKITE 8 METŲ AR JAUNESNIEMS 
VAIKAMS  artintis prie prietaiso, 
nebent jie yra nuolatos 
prižiūrimi.

NENAUDOKITE MIKROBANGŲ 
KROSNELĖS  šildymui 
sandariai uždarytose 
talpyklėse. Dėl 
padidėjusio 
slėgio talpyklė 
atidarant gali būti pažeista arba 
gali sprogti.

JEIGU REIKIA PAKEISTI MAITINIMO 
LAIDĄ,  keitimui galima naudoti 
tik originalų maitinimo laidą, 
kurį galima įsigyti mūsų 
techninio aptarnavimo 
centruose. Elektros 
laidą leidžiama keisti tik 
apmokytam techninės 
priežiūros darbuotojui.

TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ 
LEIDŽIAMA ATLIKTI TIK 
APMOKYTAM TECHNINĖS 
PRIEŽIŪROS DARBUOTOJUI.  
Bet kokius techninės priežiūros 
arba remonto darbus, kurių 
metu nuimami nuo mikrobangų 
energijos poveikio saugantys 
skydai, galima atlikti tik specialiai 
apmokytiems asmenims.

NENUIMKITE JOKIŲ SKYDŲ.
DURELIŲ TARPINES IR DURELIŲ 
SANDARINIMO SRITIS  reikia 
reguliariai apžiūrėti, ar 
nepažeistos. Jeigu šios sritys 
pažeistos, negalima naudoti 
prietaiso, kol jo nesuremontuos 
specialiai išmokytas techninio 
aptarnavimo specialistas.

Į S P Ė J I M A S !
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SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS

BENDROJI INFORMACIJA
ŠIS PRIETAISAS SKIRTAS NAUDOTI TIK BUI-
TYJE.  
ŠIS PRIETAISAS SKIRTAS  įmontuoti. Ne-
naudokite jo kaip atskirai stovinčio 
prietaiso.
ŠIS PRIETAISAS SKIRTAS ŠILDYTI  maistą 
ir gėrimus. Jį naudojant džiovinti 
maisto produktus arba drabužius 
bei šildyti šildykles, šlepetes, kem-
pines, drėgnas šluostes ir pan. me-
džiagas gali kilti sužalojimų, užsi-
degimo arba gaisro rizika.
MIKROBANGŲ KROSNELĖS NEGALIMA NAU-
DOTI,  kai joje nėra maisto. Tai gali 
prietaisą pažeisti.
JEI MOKOTĖS KROSNELĘ NAUDO-
TI,  į vidų įdėkite stiklinę van-
dens. Vanduo sugers mikroban-
gų energiją ir krosnelė nebus pa-
žeista.
KROSNELĖS ERTMĖJE NELAIKYKITE  jokių 
daiktų.
PRIEŠ DĖDAMI POPIERINIUS ARBA 
PLASTIKINIUS MAIŠELIUS Į KROS-
NELĘ,  pašalinkite nuo jų 
metalinius spaustukus.
KEPIMAS RIEBALUOSE
MIKROBANGŲ KROSNELĖS NENAUDOKITE  
kepimui riebaluose, nes neį-
manoma reguliuo-
ti aliejaus tempera-
tūros.
KAD NENUSIDEGINTUMĖTE,  baigę ga-
minti maistą, indus, krosnelės da-
lis ir prikaistuvius imkite naudoda-
miesi apsauginėmis pirštinėmis; 
taip pat naudokite karščio nepralei-
džiančius padėkliukus.

SKYSČIAI
PAVYZDŽIUI, GĖRIMAI IR VAN-
DUO.  Skysčiai gali pasiek-
ti virimo temperatūrą 
dar nepradėję kunku-
liuoti. Todėl karšti skysčiai gali stai-
ga išbėgti.
Norėdami to išvengti, imkitės toliau 
aprašytų veiksmų:
1.  Nenaudokite indu su tiesio-

mis sienelėmis ir siauru kakli-
uku.

2.  Prieš dėdami indą į krosnelę, 
skystį sumaišykite ir inde pali-
kite arbatinį šaukštelį.

3.  Pasibaigus šildymo lai-
kui, trumpam palikite skystį 
mikrobangų krosnelėje; dar 
kartą sumaišykite skystį prieš 
atsargiai ištraukdami indą iš 
krosnelės.

BŪKITE ATSARGŪS
INFORMACIJOS VISUOMET IEŠKOKITE  mi-
krobangų krosnelės valgių gami-
nimo knygoje, ypač jei gaminate 
arba šildote maistą, kuriame yra 
alkoholio.
PAŠILDĘ KŪDIKIŲ MAISTĄ  
 arba skystį buteliu-
ke kūdikiui, prieš duo-
dami kūdikiui skys-
tį visada suplakite ir patikrinkite jo 
temperatūrą. Taip užtikrinamas to-
lygus šilumos pasiskirstymas ir ne-
kyla pavojus nusiplikyti arba nu-
degti.
Prieš šildydami būtinai nuim-
kite dangtelį ir žinduką.
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PATIKRINKITE, AR ĮTAMPOS VERTĖ,   nu-
rodyta ant duomenų plokštelės, 
atitinka jūsų namų elektros tinklo 
įtampos vertę.

NENUIMKITE MIKRO-
BANGŲ ĮLEIDIMO ANGOS 
APSAUGINIŲ PLOKŠČIŲ,  
kurios yra krosne-
lės ertmės sienelės 
šone. Šios plokštės neleidžia rie-
balams ir maisto dalelėms patek-
ti į mikrobangų įleidimo angos 
kanalus.

PRIEŠ MONTUODAMI ĮSITIKINKITE,  kad 
krosnelės ertmė yra tuščia. 

ĮSITIKINKITE, KAD PRIETAISAS NĖRA PA-
ŽEISTAS.  Patikrinkite, ar krosnelės 
durelės tvirtai prisispaudžia prie 
durelių atramos ir ar nepažeistas 
vidinis durelių sandarinimo tar-
piklis. Krosnelę ištuštinkite ir jos 
vidų išvalykite minkštu, drėgnu 
audiniu.

NESINAUDOKITE ŠIUO PRIETAISU,  jei pa-
žeistas jo maitinimo laidas arba 
kištukas, jei prietaisas veikia ne-
tinkamai arba jei jis pažeistas ar 
buvo numestas. Elektros laido ar 
kištuko nenardinkite į vandenį. 
Laidą laikykite atokiai nuo karštų 
paviršių. Elektros šoko, gaisro ar 
kitų pavojų rizika.

JEI MAITINIMO LAIDAS YRA PER 
TRUMPAS,  kreipkitės į kvali-
fikuotą elektriką ar techni-
nio aptarnavimo specialistą, 
kad sumontuotų elektros 
lizdą šalia prietaiso.

KAI PRIETAISAS ĮLEIDŽIAMAS Į MONTUO-
JAMĄJĮ BALDĄ,  jo maitinimo laidas 
turi būti pakankamai ilgas, kad 
prietaisą būtų galima įjungti į 
elektros lizdą.

TAM, KAD ĮRENGIMAS  atitiktų esamus 
saugos reglamentus, būtina nau-
doti visų polių atjungimo jungi-
klį, kuriame tarpas tarp kontaktų 
negali būti mažesnis nei 3 mm.

MONTAVIMAS

PATIKRINKITE, AARR ĮĮTTAAMMPPOOSS VVEERRTTĖĖĖ, nnu- NESIN

PRIETAISO SUMONTAVIMAS

SUMONTUODAMI PRIETAISĄ,  vadovaukitės pa-
teikiamomis atskiromis prietaiso montavi-
mo instrukcijomis.

PRIEŠ ATLIEKANT PRIJUNGIMĄ
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PRIETAISĄ PRIVALOMA  įžeminti.  Jei 
bus nepaisoma šio reikalavimo, 
gamintojas neprisiims atsakomy-
bės už asmenų, gyvūnų patirtas 
traumas ar kokių nors daiktų su-
gadinimą.

KROSNELĘ GALIMA NAUDOTI TIK  sanda-
riai uždarius krosnelės dureles.

PRIJUNGUS

Gamintojas neprisiima atsako-
mybės už problemas, kurios gali 
kilti naudotojui nepaisant šių 
instrukcijų.

SKYDELIO APRAŠYMAS

Funkcijų 
simboliai

Mygtukas STOP / 
PRISTABDYTI 

Mygtukas ON /
OFF 

POWER 
mygtukas 

PALEIDIMO 
mygtukas 

GRĮŽIMO ATGAL 
mygtukas 
(Atgal)

REGULIAVIMO 
ratukas

LAIKRODŽIO 
mygtukas

Skaitmeninis 
ekranas

Power
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PAGRINDINIS UŽRAKTAS / 
APSAUGINIS UŽRAKTAS

Norėdami išjungti pagrindinio 
užrakto funkciją, nuspauskite ir 5 
sekundes palaikykite grįžimo atgal 
mygtuką.

DURELES REIKIA ATIDARYTI IR UŽDARYTI,  pavyzdžiui, 
įdedant maisto produktus, prieš suveikiant ap-
sauginiam užraktui. Neuždarius durelių, ekrane 
pasirodys žodis “door“ (Durys).

PAGRINDINIO UŽRAKTO FUNKCIJA SUAKTYVINAMA  nu-
spaudus ir palaikius (apytiksliai 5 
sek.) grįžimo atgal mygtuką, kol rak-
to simbolis pasirodo vietoj skaičių.

Rakto simbolis pranyksta apy-
tiksliai po 3 sek. ir įjungiamas 
ankstesnis ekranas.

STIKLINIS SUKAMASIS PADĖKLAS
STIKLINĮ SUKAMĄJĮ PADĖKLĄ  naudokite gamindami 
visais būdais. Jis surenka sulčių 
tiškalus ir maisto daleles, kurios 
kitaip suteptų ir užterštų krosne-
lės vidų.

 � Stiklinį sukamąjį padėklą padėkite ant su-
kamojo padėklo atramos.

VIELINĖ LENTYNĖLĖ
KAI GAMINATE MAISTĄ “GRILL“ ARBA 
“GRILL COMBI“ REŽIMU,  naudokite 
vielinę lentynėlę.

“CRISP“ RANKENA
NORĖDAMI IŠ KROSNELĖS IŠIMTI KARŠTĄ 
“CRISP“ LĖKŠTĘ  visada naudokite pateik-
tą specialią “Crisp“ lėkštės rankeną.

“CRISP“ LĖKŠTĖ
MAISTĄ DĖKITE TIESIAI ANT “CRISP“ LĖKŠTĖS.  
Naudodami “Crisp“ lėkštę, 
ją visada dėkite ant stikli-
nio sukamojo padėklo.

ANT “CRISP“ LĖKŠTĖS  nedėkite jokių 
įrankių, nes lėkštė labai greit įkaista ir 
įrankiai gali būti sugadinti.

PRIEŠ NAUDOJANT “CRISP“ LĖKŠTĘ,  ją galima iš anks-
to pašildyti (ne ilgiau kaip 3 min.). Iš anksto šil-
dydami “Crisp“ lėkštę, visada naudokite skrudi-
nimo funkciją “Crisp“.

BENDROJI INFORMACIJA
PARDUOTUVĖSE GALIMA  įsigyti įvairių priedų. Prieš 
juos pirkdami įsitikinkite, kad jei yra tinkami 
naudoti mikrobangų krosnelėje.

ĮSITIKINKITE, KAD NAUDOJAMUS ĮRANKIUS SAUGU NAU-
DOTI  mikrobangų krosnelėje. Prieš pirmą kar-
tą naudodami juos maistui gaminti trumpai iš-
bandykite įrankius mikroban-
gų krosnelėje.

DĖDAMI MAISTĄ IR (ARBA) INDUS  į mikrobangų kros-
nelę pasirūpinkite, kad jie nesiliestų su krosne-
lės vidinėmis sienelėmis. 
Tai ypač svarbu tuo atveju, jei priedai paga-
minti iš metalo arba turi metalinių dalių.

JEI PRIEDAI, KURIUOSE YRA METALO,  paliečia orkaitės 
vidines dalis, kai orkaitė veikia, gali atsirasti žie-
žirbų ir orkaitė gali sugesti.

PRIEŠ ĮJUNGDAMI KROSNELĘ  visada patikrinkite, ar 
sukamasis padėklas gali laisvai suktis.

SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMA
PO STIKLINIU SUKAMUOJU PADĖKLU  naudokite suka-
mojo padėklo atramą. Ant sukamojo padėklo 
atramos nedėkite jokių kitų indų.

 � Krosnelėje sumontuokite suka-
mojo padėklo atramą.

PRIEDAI
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NORĖDAMI TĘSTI PASIBAIGUS FUNKCIJAI:  
KAI RODOMAS ŽODIS END (PABAIGA),  galite pratęs-
ti gaminimo laiką 30 sekundžių nuspausdami pa-
leidimo mygtuką. Kiekvieną kartą, kai nuspau-
džiamas mygtukas, gaminimo laikas pratęsiamas 
30 sek.

PASIBAIGUS GAMINIMO LAIKUI,  10 minu-
čių kartą per minutę pasigirs trum-
pas garsinis signalas. Paspauskite 
mygtuką STOP arba atidarykite dureles, kad šį 
signalą išjungtumėte.
PASTABA.  Jei pasibaigus gaminimo laikui dure-
lės bus atidarytos ir vėl uždarytos, nustatymai 
veiks 60 sekundžių.

GAMINIMO PRISTABDYMAS:
NORINT PATIKRINTI, PASUKTI AR IŠMAIŠYTI MAISTĄ,  ga-
minimą galima pristabdyti atidarant dureles. 
Nustatymas veiks 10 minučių.

GAMINIMO TĘSIMAS:
UŽDARYKITE DURELES  ir paspauskite pa-
leidimo mygtuką VIENĄ KARTĄ. Gami-
nimas bus tęsiamas nuo pristabdymo 
taško. 
PASPAUDUS PALEIDIMO MYGTUKĄ  DU KARTUS, ro-
dmuo padidės 30 sekundžių.

IŠMAIŠYKITE “STIR“ ARBA APVERSKITE MAISTĄ 
“TURN“ (TIK “6TH SENSE“ FUNKCIJOS)

ON / OFF

PASTABA REŽIMU “ATITIRPDYMAS SRAUTU“ KROSNELĖ 
AUTOMATIŠKAI TĘSIA VEIKIMĄ PO 2 MINUČIŲ,  jei mais-
tas neapverčiamas. Tokiu atveju atšildymo lai-
kas bus ilgesnis.

KAI PRIETAISAS YRA IŠJUNGTAS,  visi mygtukai ir 
reguliavimo ratukas nereaguoja (išskyrus palei-
dimo mygtuką). Rodomas 24 valandų laikrodis.

PASTABA. ŠIOJE INSTRUKCIJOJE PATEIKIANT APRAŠYMUS 
 laikoma, kad krosnelė yra ĮJUNGTA.

NAUDOJANT KAI KURIAS “6TH SENSE“ FUNKCIJAS,  kros-
nelė gali sustoti (atsižvelgiant į pasirinktą pro-
gramą ir maisto klasę) ir paraginti apversti 
maistą (TURN).
Gaminimo tęsimas:

 � Atidarykite dureles.
 � Apverskite maistą.
 � Uždarykite dureles ir krosnelę vėl paleiskite 

paspausdami paleidimo mygtuką.

ĮJUNKITE ARBA IŠJUNKITE PRIETAISĄ  ½ 
sek. nuspausdami “On/Off“ mygtuką.

KAI PRIETAISAS YRA ĮJUNGTAS,  visi mygtukai ir ra-
tukai veikia įprastai, o 24 valandų laikrodis ne-
rodomas.

BUDĖJIMO REŽIMAS

Kai prietaisas veikia budėjimo režimu rodomas 
pritemdytas 24 valandų laikrodis. Norėdami 
išjungti budėjimo režimą, pasukite ratuką.

NUSPAUDUS MYGTUKĄ “STOP“  arba jei naudotojas 
nenaudoja prietaiso tam tikrą laiką, krosnelė 
pradeda veikti budėjimo režimu.

NORĖDAMI TĘSTI PASIBAIGUS FUNKCIJAMAS:

es, kadd šššįįį 

GAMINIMO SUSTABDYMAS / 
PRISTABDYMAS / TĘSIMAS
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MAISTO KLASĖS (TIK “6TH SENSE“ FUNKCIJOS)

NAUDOJANT “6TH SENSE“ FUNKCIJAS,  krosnelė turi žino-
ti, kokios klasės maistas yra gaminamas, kad būtų 
pasiekta gerų rezultatų. Reguliavimo ratuku pa-
renkant maisto klasę, ekrane rodomas maisto kla-
sės skaičius ir simbolis.

MAISTO KLASĖS  yra pateikiamos kiekvienos 
“6th Sense“ funkcijos lentelėse.

MAISTO KLASĖS GAIRĖ  ant šios krosnelės nurodo, 
kokios klasės maistas yra naudojamas funkcijo-
se, kurios taiko maisto klases.

DOJANT “

 

MAISTAS

MĖSA (100 g – 2 kg)

PAUKŠTIENA (100 g –

JEI NAUDOJATE MAISTO PRODUKTUS, KURIE NEIŠVARDYTI 
ŠIOSE LENTELĖSE,  ir jei jų svoris didesnis arba ma-
žesnis negu rekomenduojamas svoris, reikia at-
likti procedūrą, nurodytą skyrelyje “Gaminimas 
ir pašildymas mikrobangų krosnelėse“.

“6th SENSE“
Pakartotinis pašildymas

Pietų lėkštė Sušaldyta 
porcija

Sušaldyta 
lazanija Sriuba Gėrimas

“6th SENSE“
Gaminimas

Keptos bulvės Šviežios 
daržovės

Šaldytos 
daržovės

Daržovės 
skardinėse Spragėsiai

“6th SENSE“

“Crisp“

Prancūziškos 
bulvytės

Pica,
 plona plutele

Pica,
gili keptuvė

Karšti sparneliai /
vištienos 
gabalėliai

Žuvies 
piršteliai
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KAI FUNKCIJA BAIGIA VEIKTI,  krosnelėje įsijungia au-
šinimo procedūra. Tai yra normalu ir ekrane ro-
domas pranešimas “Cool On“ (Aušinimas įjung-
tas).
Pasibaigus šiai procedūrai, krosnelė automatiš-
kai išsijungia. 

NORĖDAMI TRUMPAM PAŽIŪRĖTI 24 VA-
LANDŲ LAIKRODĮ, KAI EKRANE RODOMAS 
PRANEŠIMAS “COOL ON“ (AUŠINIMAS 
ĮJUNGTAS),  nuspauskite grįžimo atgal mygtuką.

AUŠINIMO PROCEDŪRĄ  galima nutraukti atidarant 
dureles – krosnelei nepadaroma jokia žala.

AUŠINIMAS

q NUSPAUSKITE LAIKRODŽIO MYGTUKĄ (½ SEK.).  (sublyksės du kairėje esantys skaitmenys (valandos)).

w PASUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ  ir nustatykite valandas.

e NUSPAUSKITE REGULIAVIMO RATUKĄ.  (sublyksės du dešinėje esantys skaitmenys (minutės)).

r PASUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ  ir nustatykite minutes.

t DAR KARTĄ NUSPAUSKITE REGULIAVIMO RATUKĄ  ir patvirtinkite pakeitimą.

DABAR LAIKRODIS NUSTATYTAS IR VEIKIA.

LAIKRODŽIO NUSTATYMAS

PIRMĄ KARTĄ PRIJUNGUS PRIETAISĄ,  būsi-
te paprašyti nustatyti laikrodį.

ĮVYKUS ELEKTROS TIEKIMO PERTRŪKIUI, 
 laikrodis ims mirksėti ir turės būti 
nustatytas iš naujo.

Power
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GALIOS LYGIS

TIK MIKROBANGOS

GALIA REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS:

1000 W
GĖRIMŲ, VANDENS,  skaidrių sriubų, kavos, arbatos ar kitų maisto produktų su dideliu kiekiu 
vandens šildymas. Jei maiste yra kiaušinių arba grietinės, parinkite mažesnį galingumą.

800 W DARŽOVIŲ,  mėsos ir kitų produktų gaminimas.

650 W ŽUVIES  gaminimas.

500 W
RŪPESTINGESNIS GAMINIMAS,  pvz. daug baltymų turinčių padažų, sūrio ir kiaušinių patiekalų, 
taip pat troškinių užbaigimas.

350 W TROŠKINIŲ TROŠKINIMAS,  sviesto ir šokolado lydymas.

160 W ATITIRPDYMAS.  Sviesto, sūrių minkštinimas.

90 W LEDŲ  minkštinimas.

0 W TIK NAUDOJANT  laikmatį.

GAMINIMAS IR PAŠILDYMAS MIKROBANGOMIS

Įjunkite mikrobangas nuspausdami mygtuką    ir atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

q SUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ,  kol atsiras mikrobangų funkcija.

w NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ,  nuspauskite reguliavimo ratuką.

e PASUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ  norėdami nustatyti mikrobangų 
galios lygį.

r NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ,  nuspauskite reguliavi-
mo ratuką.

t PASUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ  norėdami nustatyti gaminimo 
laiką.

y NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ ARBA REGULIAVIMO RATUKĄ.

PRASIDĖJUS GAMINIMO PROCESUI:  
Paspaudžiant paleidimo mygtuką, laiką galima ilginti 30 sekundžių 
padalomis. Kaskart paspaudus mygtuką, laikas pailginamas 30 se-
kundžių. Laiką taip pat galite pailginti arba sutrumpinti, naudoda-
mi reguliavimo ratuką.
GAMINIMO METU  galite pakeisti gaminimo laiką ir (arba) galios lygį.

<= nuspaudus norimą mygtuką: =>

ŠIĄ FUNKCIJĄ NAUDOKITE  norėdami 
įprastai gaminti arba pašildyti, pa-
vyzdžiui, daržoves, žuvį, bulves ir 
mėsą.

Power

Power
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Įjunkite mikrobangas nuspausdami mygtuką    ir atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

q ATIDARYKITE DURIS  ir įdėkite maistą į krosnelę. Uždarykite duris.

w NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ NORĖDAMI AUTOMATIŠKAI PALEISTI 
 krosnelę visa galia (900 W) ir gaminimo laiką nustatyti ties 30 
sek. Kaskart paspaudus mygtuką, laikas pailginamas 30 sekun-
džių.

SPARTUSIS PALEIDIMAS

ŠI FUNKCIJA NAUDOJAMA  sparčiai pašil-
dyti maistą, kuriame yra daug van-
dens, pavyzdžiui, netirštas sriubas, 
kavą arba arbatą.

Power

PASUKDAMI REGULIAVIMO RATUKĄ, TAIP PAT GALITE  padidinti arba suma-
žinti laiką po to, kai paleidžiama funkcija.

PASTABA:
ŠI FUNKCIJA YRA PRIEINAMA TIK,  kai krosnelė yra išjungta arba veikia 
budėjimo režimu daugiafunkciam ratukui esant mikrobangų pa-
dėtyje.
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ATLIKITE PROCEDŪRĄ , nurodytą skyrelyje “Gamini-
mas ir pašildymas mikrobangų krosnelėse“ ir iš-
rinkite 160 W galios lygį, kai atitirpinate neauto-
matiniu būdu.

REGULIARIAI PATIKRINKITE MAISTO PRODUKTĄ.  Laikui 
bėgant, įgysite patirties ir žinosite, kiek laiko 
reikia įvairiems maisto kiekiams.

NEAUTOMATINIS ATITIRPINIMAS

DIDELIUS MĖSOS  su kaulais gabalus praėjus pusei 
nustatytos atitirpinimo trukmės apsukite.

VIRTAS MAISTAS, TROŠKINIAI IR MĖSOS PADAŽAI  
geriau atitirpsta juos pamaišant.

ATLIEKANT ATITIRPDYMĄ,  geriau mais-
to produktą atitirpdyti mažiau ir leis-
ti šiam procesui baigtis produkto laiky-

mo metu.

LEIDUS PRODUKTUI ATITIRPTI LAIKYMO METU GALIMA PA-
SIEKTI GERESNIŲ REZULTATŲ,  nes 
tada temperatūra maiste 
pasiskirsto vienodai.

ŠALDYTĄ MAISTĄ, SUPAKUOTĄ PLASTIKINIUOSE MAIŠE-
LIUOSE,  plastiko plėvelėje ar kartono pakuotė-
se, galima dėti tiesiai į krosnelę, jeigu pa-
kuotė neturi metalinių dalių (pvz. vielinių 
spaustukų).

NUO PAKUOTĖS FORMOS  priklauso atitirpdy-
mo laikas. Negilioje pakuotėje maistas 
atšyla greičiau nei gilioje.

KAI DALYS PRADEDA ATITIRPTI,  jas vieną nuo kitos 
atskirkite. 
Atskiri gabalai atitirpsta greičiau.

JEI MAISTO PRODUKTO SRITYS TAMPA 
ŠILTOS  (pavyzdžiui, vištos kojelių 
arba sparnelių galiukai), jas už-
denkite nedideliais aliuminio 
folijos gabalėliais.
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SPARTUS ATITIRPDYMAS

Įjunkite mikrobangas nuspausdami mygtuką    ir atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

q SUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ,  kol rasite spartaus atitirpdymo funkciją.

w NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ,  nuspauskite reguliavimo ratuką.

e NORĖDAMI PASIRINKTI MAISTO KLASĘ,  sukite reguliavimo ratuką.

r NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ,  nuspauskite reguliavimo 

ratuką.

t  SUKDAMI REGULIAVIMO RATUKĄ,  nustatykite svorį.

y NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.

ŠIĄ FUNKCIJĄ NAUDOKITE  mėsai, paukš-
tienai, žuviai, daržovėms ir duonai 
atitirpdyti.
Spartaus atitirpdymo funkciją ga-
lima naudoti tik tada, jei produkto 
svoris yra nuo 
100 g iki 2,5 kg.

PRODUKTĄ VISADA DĖKITE  ant stiklinio 
sukamojo padėklo.

Power

PRAĖJUS PUSEI ATITIRPDYMO LAIKO,  krosnelė nustos 
veikusi ir paragins jus apversti maistą (TURN).

 � Atidarykite dureles.
 � Apverskite maistą.
 � Uždarykite dureles ir krosnelę vėl paleiskite 

paspausdami paleidimo mygtuką.

PASTABA:  Jei po 2 minučių maistas neapverčia-
mas, krosnelė automatiškai pradeda vėl veikti. 
Tokiu atveju atitirpdymo laikas bus ilgesnis.
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SVORIS:
ŠIOS FUNKCIJOS VEIKIMUI  reikalingas maisto produkto svoris. Tada 
krosnelė automatiškai apskaičiuos laiką, reikalingą šiai procedū-
rai atlikti.
JEI SVORIS MAŽESNIS ARBA DIDESNIS UŽ REKOMENDUOJAMĄ SVORĮ:  Atlikite 
procedūrą, nurodytą skyrelyje “Gaminimas ir pašildymas mikro-
bangų krosnelėse“ ir atitirpdymui išrinkite 160 W galios lygį.

UŽŠALDYTI PRODUKTAI:
JEI PRODUKTO TEMPERATŪRA AUKŠTESNĖ NEGU GILAUS UŽŠALDYMO TEMPERA-
TŪRA  (-18 °C),  parinkite mažesnio svorio produktą.
JEI PRODUKTO TEMPERATŪRA  mažesnė negu gilaus užšaldymo tempe-
ratūra (-18 °C),  pasirinkite didesnio svorio produktą.

MAISTO PRODUKTAS PATARIMAI

q MĖSA  (100 g – 2 kg) MALTA MĖSA, PJAUSTINIAI,  žlėgtainiai arba kepsniai.

w PAUKŠTIENA   (100 g – 2,5 kg) VISA VIŠTIENA,  gabalėliai arba filė.

e ŽUVIS   (100 g – 1,5 kg) VISA, ŽLĖGTAINIAI  arba filė.

r DARŽOVĖS   (100 g – 1,5 kg) ĮVAIRIŲ DARŽOVIŲ MIŠINIAI,  žirneliai, brokoliai ir kt.

t DUONA   (100 g – 1 kg) KEPALAI,  bandelės arba rageliai.

JEI NAUDOJATE MAISTĄ, KURIS NEĮRAŠYTAS ŠIOJE LENTELĖJE  arba jei naudojamo maisto svoris yra didesnis 
arba mažesnis nei rekomenduojama, vadovaukitės procedūra “Gaminimas ir šildymas mikroban-
gomis“, o atitirpdymui nustatykite 160 W galią.

SPARTUS ATITIRPDYMAS
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GRILL

Įjunkite mikrobangas nuspausdami mygtuką    ir atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

q SUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ,  kol rasite “Grill“ funkciją.

w NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ,  nuspauskite reguliavimo ratuką.

e PASUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ  norėdami nustatyti gaminimo laiką.

r NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.

NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ  norėdami 
greitai apskrudinti bet kokį maistą 
ant lentynėlės.

MAISTĄ PADĖKITE  ant vielinės lentynėlės. Gaminimo metu maistą 
apverskite.

PRIEŠ KEPINTUVE NAUDODAMI INDUS  įsitikinkite, kad jie atsparūs karščiui ir 
tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje.

SU KEPINTUVU NENAUDOKITE  plastikinių indų. Jie išsilydys. Taip pat nega-
lima naudoti medinių ar popierinių indų.

Power
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GRILL COMBI

Įjunkite mikrobangas nuspausdami mygtuką    ir atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

q SUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ,  kol rasite “Grill Combi“ funkciją.

w NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ,  nuspauskite reguliavimo ratuką.

e SUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ  norėdami nustatyti mikrobangų 

galios lygį.

r NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ,  nuspauskite regulia-

vimo ratuką.

t PASUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ  norėdami nustatyti gaminimo 

laiką.

y NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.

PRASIDĖJUS GAMINIMO PROCESUI:  
Paspaudžiant paleidimo mygtuką, laiką galima ilginti 30 sekundžių 
padalomis. Kaskart paspaudus mygtuką, laikas pailginamas 30 se-
kundžių. Laiką taip pat galite pailginti arba sutrumpinti, naudodami 
reguliavimo ratuką.
GAMINIMO METU  galite pakeisti gaminimo laiką ir (arba) galios lygį.

<= nuspaudus norimą mygtuką: =>

MAKSIMALŲ  mikrobangų galios lygį riboja gamykloje nustatytas lygis, 
kai naudojama “Grill Combi“ funkcija.
PADĖKITE MAISTĄ  ant lentynėlės arba stiklinės pasukamos lėkštės.

NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ TOKIEMS MAIS-
TO PRODUKTAMS,  kaip lazanija, žuvis ir 
bulvių plokštainis, gaminti.

Power

Power

GRILL COMBI

GALIA: REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS:

650 W DARŽOVIŲ IR UŽKEPĖLIŲ GAMINIMAS

350–500 W PAUKŠTIENOS IR LAZANIJOS GAMINIMAS

160–350 W ŽUVIES IR UŽŠALDYTŲ UŽKEPĖLIŲ GAMINIMAS

160 W MĖSOS GAMINIMAS

90 W VAISIŲ UŽKEPĖLĖS

0 W SKRUDINIMAS TIK GAMINIMO METU
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CRISP

Įjunkite mikrobangas nuspausdami mygtuką    ir atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

q SUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ,  kol rasite “Crisp“ funkciją.

w NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ,  nuspauskite reguliavimo ratuką.

e PASUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ  norėdami nustatyti gaminimo laiką.

r NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.

ŠIĄ FUNKCIJĄ NAUDOKITE, NORĖDAMI  pa-
šildyti ar pagaminti picą ir kitus 
tešlos patiekalus. Ji taip pat tinka 
kepti kumpiui su kiaušiniene, deš-
relėms, mėsainiams ir kt.

erPower

KROSNELĖ AUTOMATIŠKAI  naudoja “Grill“ ir mikrobangų funkcijas, 
kad įkaitintų “Crisp“ lėkštę. Taip “Crisp“ lėkštė greitai įkais iki dar-
binės temperatūros ir pradės kepti bei skrudinti maistą.

ĮSITIKINKITE,  kad “Crisp“ lėkštė padėta tinkamai, t.y. sti-
klinio sukamojo padėklo viduryje.

NAUDOJANT ŠIĄ FUNKCIJĄ, KROSNELĖ IR SKRUDINIMO LĖKŠTĖ  la-
bai įkaista.

NEDĖKITE ĮKAITUSIOS “CRISP“ LĖKŠTĖS  ant jokių karščiui neatsparių pa-
viršių.

NELIESKITE  kepintuvo dalių.

NORĖDAMI IŠIMTI ĮKAITUSIĄ “CRISP“ LĖKŠTĘ,  naudokite karšiui atsparias 
virtuvės pirštines arba specialią “Crisp“ lėkštės rankeną.

KAI NAUDOJATE ŠIĄ FUNKCIJĄ,  naudokite tik specialią “Crisp“ lėkštę.
Jei naudodami šią funkciją naudosite kitas “Crisp“ lėkš-
tes, kurias galima nusipirkti parduotuvėse, rezultatas 
nebus geras.
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MAISTO PRODUKTAS PATARIMAI

q PIETŲ LĖKŠTĖ  (250 g – 500 g)

ŠILDYKITE UŽDENGTĄ.
SIEKDAMI GERIAUSIŲ REZULTATŲ,  ruoškite maistą lai-
kydamiesi kitame puslapyje pateikiamų reko-
mendacijų.

w SUŠALDYTA PORCIJA   (250 g – 500 g)
VADOVAUKITĖS ANT PAKUOTĖS PATEIKTAIS NURODYMAIS,  t. 
y. ar pakuotę reikia praplėšti, pradurti ir pan.

e SUŠALDYTA LAZANIJA   (250 g – 500 g) ŠILDYKITE UŽDENGTĄ.  Jei reikia, apverskite.

r SRIUBA   (200 g – 800 g)
PAKARTOTINAI ŠILDYKITE NEUŽDENGĘ  atskiruose induo-
se arba dideliame inde.

t GĖRIMAI   (100 g – 500 g) ŠILDYKITE NEUŽDENGTUS.

JEI NAUDOJATE MAISTO PRODUKTUS, KURIE NEIŠVARDYTI ŠIOSE LENTELĖSE,  ir jei jų svoris didesnis arba mažesnis 
negu rekomenduojamas svoris, reikia atlikti procedūrą, nurodytą skyrelyje “Gaminimas ir pašildy-
mas mikrobangų krosnelėse“.

Įjunkite mikrobangas nuspausdami mygtuką    ir atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

q SUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ,  kol rasite funkciją “6th Sense“.

w NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ,  nuspauskite reguliavimo ratuką.

e SUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ,  kol rasite “6th Sense“ pakartotinio šildymo funkciją.

r NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ,  nuspauskite reguliavimo ratuką.

t  PAGEIDAUJAMĄ MAISTO KLASĘ PASIRINKITE  sukdami reguliavimo 

ratuką.

y NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ,  nuspauskite reguliavi-

mo ratuką.

u SUKDAMI REGULIAVIMO RATUKĄ,  nustatykite svorį.

i NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.

NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ,  pakartotinai 
šildydami paruoštą sušaldytą, at-
vėsintą arba kambario temperatū-
ros maistą.

SUDĖKITE MAISTĄ  į lėkštę arba indą, 
kurį galima saugiai naudoti mikro-
bangų krosnelėje.

Power

“6TH SENSE“ PAKARTOTINIS ŠILDYMAS
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NAUDODAMI ŠIĄ FUNKCIJĄ,  visuomet uždenkite 
maistą, išskyrus šildant atvėsintas sriubas (to-
kiu atveju uždengti nereikia).

JEI MAISTAS SUPAKUOTAS TAIP, KAD  jis jau yra 
uždengtas, pakuotę reikėtų įpjauti 2–3 
vietose, kad pašildymo metu iš pakuo-

tės galėtų išeiti oras.

PLASTIKINĘ FOLIJĄ  reikia įpjauti 
arba pradurti šakute, kad iš-
eitų slėgis ir kad gaminimo 
metu susikaupus garams 
pakuotė nesprogtų.

JEI MAISTĄ LAIKOTE  šaldytuve arba jį dedate į lėkš-
tę norėdami pakartotinai pašildyti, tirštesnį, 

riebesnį maistą dė-
kite lėkštės kraštuo-
se, o liesesnį, ma-
žiau riebų maistą – 
lėkštės viduryje.

PLONUS MĖSOS GRIEŽINĖLIUS  dėkite vieną ant kito 
arba vieną ant kito kaitaliojant jų vietą.

STORESNIUS GABALUS , pavyzdžiui, mėsos išpjovas 
ir dešreles, reikia dėti arti viena kito.

REZULTATAI VISUOMET GERESNI PALIKUS 
STOVĖTI  1–2 min.

MAIŠYMAS ŠILDYMO METU 
ŠILDYMO PROCESO METU  krosnelė gali sustoti (at-
sižvelgiant į programą) ir paraginti IŠMAIŠY-
TI maistą.

 � Atidarykite dureles.
 � Išmaišykite maistą.
 � Uždarykite dureles ir krosnelę vėl paleiskite 

paspausdami paleidimo mygtuką.

PASTABA.  Jei maistas neišmaišomas, po 1 min. 
krosnelė automatiškai pradeda vėl veikti. Tokiu 
atveju šildymo laikas bus ilgesnis.

NAUDODAMI ŠIĄ FUNKCIJĄ visuometdytuve arba jį dedate į lėkšš-AISTĄ LAI kite

“6TH SENSE“ PAKARTOTINIS ŠILDYMAS
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MAISTO PRODUKTAS PATARIMAI

q KEPTOS BULVĖS  

 (200 g – 1 kg)

PADARYKITE BULVĖSE SKYLUČIŲ  ir sudėkite jas į indą, kurį galima 
naudoti mikrobangų krosnelėje. Krosnelei pradėjus pypsė-
ti, bulves apverskite. Nepamirškite, kad krosnelė, lėkštė ir 
maistas yra karšti.

w ŠVIEŽIOS DARŽOVĖS   

 (200 g – 800 g)

DARŽOVES SUPJAUSTYKITE  vienodo dydžio gabalais. Įpilkite 2–4 
valgomuosius šaukštus vandens ir uždenkite. Krosnelei 
pradėjus pypsėti, pamaišykite.

e ŠALDYTOS DARŽOVĖS   

 (200 g – 800 g)

GAMINKITE UŽDENGTAS.  Krosnelei pradėjus pypsėti, pamaišy-
kite.

r DARŽOVĖS SKARDINĖSE   

 (200 g – 600 g)

NUPILKITE  didžiąją dalį vandens ir kepkite uždarytame inde, 
kurį galima naudoti mikrobangų krosnelėje.

t SPRAGĖSIAI   (100 g)
GAMINDAMI VIENU KARTU ĮDĖKITE TIK VIENĄ MAIŠELĮ.  Jei kukurūzų 
spragėsių reikia daugiau, maišelius dėkite vieną po kito.

JEI NAUDOJATE MAISTO PRODUKTUS, KURIE NEIŠVARDYTI ŠIOSE LENTELĖSE,  ir jei jų svoris didesnis arba mažesnis 
negu rekomenduojamas svoris, reikia atlikti procedūrą, nurodytą skyrelyje “Gaminimas ir pašildy-
mas mikrobangų krosnelėse“.

Įjunkite mikrobangas nuspausdami mygtuką    ir atlikdami toliau nurodytus veiksmus:
q SUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ,  kol rasite “6th Sense“ funkciją.

w NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ,  nuspauskite reguliavimo ratuką.

e SUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ,  kol rasite “6th Sense“ gaminimo funkciją.

r NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ,  nuspauskite reguliavimo ratuką.

t  PAGEIDAUJAMĄ MAISTO KLASĘ PASIRINKITE  sukdami reguliavimo 
ratuką.

y NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ,  nuspauskite reguliavi-
mo ratuką.

u SUKDAMI REGULIAVIMO RATUKĄ,  nustatykite svorį.

i NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.

ŠIĄ FUNKCIJĄ NAUDOKITE  TIK gamini-
mui. “6th Sense“ gaminimo funkciją 
galima naudoti toliau nurodytoms 
maisto kategorijoms.

Power

“6TH SENSE“ GAMINIMAS

PLASTIKINĘ FOLIJĄ  reikia įpjauti arba pra-
durti šakute, kad išeitų slėgis ir kad ga-
minimo metu susikaupus garams pa-
kuotė nesprogtų.
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MAISTO PRODUKTAS PATARIMAI

q PRANCŪZIŠKOS BULVYTĖS  
 (200 g – 500 g)

TOLYGIAI PASKIRSTYKITE BULVYTES  ant “Crisp“ lėkštės. Jei norite, 
užberkite druskos.

w PICA, PLONA PLUTELE   
  (200 g – 500 g)

PICOMS su PLONA PLUTELE.

e PICA, STORA PLUTELĖ   
  (200 g – 800 g)

PICOMS SU STORA PLUTELE.

r KARŠTI SPARNELIAI / 
 VIŠTIENOS GABALĖLIAI    
   (200 g – 500 g)

KEPDAMI VIŠTIENOS GABALĖLIUS,  įpilkite į “Crisp“ lėkštę aliejaus.

t ŽUVIES PIRŠTELIAI   
    (200 g – 500 g)

SUDĖKITE ŽUVIES PIRŠTELIUS Į PRIETAISĄ  palikdami tarp jų pakan-
kamai vietos. Apverskite maistą,  kai prietaisas prašo tai 
padaryti.

JEI NAUDOJATE MAISTO PRODUKTUS, KURIE NEIŠVARDYTI ŠIOSE LENTELĖSE,  ir jei jų svoris didesnis arba mažesnis 
negu rekomenduojamas svoris, reikia atlikti procedūrą, nurodytą skyrelyje “Gaminimas ir pašildy-
mas mikrobangų krosnelėse“.

Įjunkite mikrobangas nuspausdami mygtuką    ir atlikdami toliau nurodytus veiksmus:

q SUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ,  kol rasite “6th Sense“ funkciją.

w NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ,  nuspauskite reguliavimo ratuką.

e SUKITE REGULIAVIMO RATUKĄ,  kol rasite “6th Sense Crisp“ funkciją.

r NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ,  nuspauskite reguliavimo ratuką.

t  PAGEIDAUJAMĄ MAISTO KLASĘ PASIRINKITE  sukdami reguliavimo 

ratuką.

y NORĖDAMI PATVIRTINTI SAVO PASIRINKIMĄ,  nuspauskite reguliavi-

mo ratuką.

u SUKDAMI REGULIAVIMO RATUKĄ,  nustatykite svorį.

i NUSPAUSKITE PALEIDIMO MYGTUKĄ.

ŠIĄ FUNKCIJĄ NAUDOKITE  TIK skrudini-
mui. “6th Sense Crisp“ funkciją ga-
lima naudoti toliau nurodytoms 
maisto kategorijoms.

PADĖKITE MAISTĄ  ant “Crisp“ lėkštės.

Power

“6TH SENSE CRISP“ FUNKCIJA
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GALIMA PLAUTI INDAPLOVĖJE:

SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMA.

STIKLINIS SUKAMASIS PADĖKLAS.

“CRISP“ LĖKŠTĖS RANKENA.

VIELINĖ LENTYNĖLĖ

DAPLOVĖJE:

VALYMAS – TAI VIENINTELIS TECHNINĖS 
PRIEŽIŪROS DARBAS,  kurį paprastai 
reikia atlikti.
ŠVAROS KROSNELĖJE NEPALAIKYMAS  
gali nulemti paviršiaus sugadini-
mą ir neigiamai paveikti įrengi-
nio eksploatavimo laiką bei su-
kelti pavojų.

NENAUDOKITE METALINIŲ ŠVEISTUKŲ, ABRAZYVI-
NIŲ VALIKLIŲ , plieno vato, šiurkščių 
audinių ir kt. priemonių, ku-
rios gali pažeisti valdy-
mo skydelį, vidinius 
ir išorinius krosnelės 
paviršius. Naudokite 
kempinę, suvilgytą švelnaus poveikio plovik-
liu, arba popierinį rankšluostį ir purškiamą 
stiklų valiklį. Purškiamo stiklų valiklio 
užpurkškite ant popierinio rankšluosčio.
NEPURKŠKITE TIESIAI  ant krosnelės.

REGULIARIAIS INTERVALAIS,  ypač jei yra išsiliejusio 
maisto, išimkite sukamąjį padėklą, su-
kamojo padėklo atramą ir švariai 
nuvalykite krosnelės pagrindą.

ŠI KROSNELĖ PRITAIKYTA VEIKTI,  kai su-
kamasis padėklas yra įdėtas.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

NEEKSPLOATUOKITE  mikrobangų krosnelės, 
jei išėmėte sukamąjį padėklą norėdami 
jį nuvalyti.

VIDAUS PAVIRŠIUS, PRIEKINES IR GALINES DURELES BEI DU-
RELIŲ ANGĄ VALYKITE ŠVELNAUS POVEIKIO VALIKLIU,  van-
deniu ir minkšta šluoste.

NELEISKITE RIEBALAMS  arba maisto dalelėms 
kauptis aplink dureles.

JEI DĖMES SUNKU NUVALYTI,  krosnelėje 2–3 minutes 
pavirkite puodelį vandens. Garai suminkštins šias 
dėmes.

NORĖDAMI IŠ KROSNELĖS PAŠALINTI KVAPUS,  į puode-
lį vandens įlašinkite citrinos sulčių, padėkite 
puodelį ant sukamojo padėklo ir, įjungę kros-
nelę, pavirkite vandenį keletą minučių.

MIKROBANGŲ KROSNELEI VALYTI  
nenaudokite valymo garais 
prietaisų.

LENTYNĖLĖS  valyti nereikia, nes intensyvus karš-
tis nudegins bet kokius užtiškusius maisto liku-
čius, tačiau arti jos esančias krosnelės lubas rei-
kia reguliariai nuvalyti.
Valykite šiltu vandeniu, valikliu ir kempinėle. 
Jei lentynėlė nėra reguliariai naudojama, kartą 
per mėnesį ją reikėtų paleisti 10 min.

RŪPESTINGAS VALYMAS:
„CRISP“ LĖKŠTĘ  reikia plauti vandenyje su švel-
naus poveikio plovikliu. Smarkiai 
užterštas vietas galima valy-
ti šveičiamąja kempinėle ir 
nestipraus poveikio valikliu.

PRIEŠ PLAUDAMI  „Crisp“ lėkštę, visuomet leiskite 
jai atvėsti.

NENARDINKITE  arba neskalaukite „Crisp“ 
lėkštės, kol ji karšta. Staigus atvėsimas 
gali ją pažeisti.

NENAUDOKITE VIELINIŲ KEMPINĖLIŲ.  Jos subrai-
žys paviršių
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GEDIMŲ ŠALINIMO VADOVAS
JEIGU REIKIA PAKEISTI MAITINIMO LAIDĄ,  būti-
na naudoti tik originalų maitinimo lai-
dą, kurį galima įsigyti mūsų 
techninio aptarnavimo cen-
truose. Elektros laidą lei-
džiama keisti tik apmoky-
tam techninės priežiūros 
darbuotojui.

TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ LEIDŽIA-
MA ATLIKTI TIK APMOKYTAM TECH-
NINĖS PRIEŽIŪROS DARBUOTO-
JUI.  Bet kokius techninės 
priežiūros arba remonto dar-
bus, kurių metu nuimami 
nuo mikrobangų energijos 
poveikio saugantys skydai, galima atlikti 
tik specialiai apmokytiems asmenims.
NENUIMKITE JOKIŲ SKYDŲ.

JEI KROSNELĖ NEVEIKIA,  nesikreipkite į techninio 
aptaranavimo centrą kol neatliksite toliau nu-
rodytų patikrinimų: � Sukamasis padėklas ir jo atrama yra vietoje. � Durys yra tinkamai uždarytos. � Patikrinkite saugiklius ir įsitikinkite, kad 

tiekiamas maitinimas. � Patikrinkite, ar krosnelė gerai ventiliuoja-
ma. � Palaukite 10 minučių, tada vėl pabandykite 
naudoti krosnelę. � Prieš bandydami dar kartą, atidarykite ir 
uždarykite dureles. � Atjunkite krosnelės maitinimo tiekimą. 
Prieš vėl prijungdami palaukite 10 min. ir 
tuomet bandykite dar kartą.

TAIP IŠVENGSITE  nereikalingų skambučių, už ku-
ruos reikia mokėti.
Kreipdamiesi į techninio aptarnavimo centrą, 
nurodykite serijos numerį ir krosnelės tipo nu-
merį (žiūrėkite ant techninės priežiūros etike-
tės). Daugiau rekomendacijų rasite garantijos 
knygelėje.

KAITINIMO CHARAKTERISTIKŲ TESTAVIMO DUOMENYS

Atitinka IEC 60705.
TARPTAUTINĖ ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJA  sudarė įvairių mikrobangų krosnelių kaitinimo našumo lyginamo-
jo tyrimo standartą. Rekomendacijos šiai krosnelei:

BANDYMAS KIEKIS APYTIKRIS LAIKAS GALIOS LYGIS INDAS

12.3.1 1000 G 12–13 MIN. 650 W  “PYREX 3.227“

12.3.2 475 G 5 ½ MIN. 650 W  “PYREX 3.827“

12.3.3 900 G 13–14 MIN. 750 W  “PYREX 3.838“

13.3 500 G 10 MIN. 160 W

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

ELEKTROS TINKLO ĮTAMPA 230 V / 50 Hz

NOMINALIOS GALIOS ĮVESTIS 2300 W

SAUGIKLIS 10 A

MW IŠVESTIES GALIA 1000 W

“GRILL“ 800 W

IŠORINIAI MATMENYS (AUKŠTIS X PLOTIS X GYLIS) 385 x 595 x 468

VIDINIAI MATMENYS (AUKŠTIS X PLOTIS X GYLIS) 200 x 405 x 380
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ANT PRIETAISO ARBA SU PRIE-
TAISU PATEIKIAMOJE DOKUMEN-
TACIJOS ESANTIS ŽENKLELIS  nu-
rodo, kad ši prietaisas ne-
gali būti išmestas kartu su 
buitinėmis atliekomis. Jis 
turi būti perduotas utili-
zuoti į tinkamą elektros ir 
elektronikos prietaisų su-
rinkimo punktą. 

UTILIZAVIMAS  turi būti atlie-
kamas pagal vietos aplin-
kos apsaugos įstatymus dėl atliekų šalinimo.

NORĖDAMI SUŽINOTI DAUGIAU INFORMACIJOS  apie el-
gesį su šiuo prietaisu, jo atkūrimą ir perdirbi-
mą, kreipkitės į vietinę įstaigą, buitinių atliekų 
surinkimo centrą arba parduotuvę, iš kurios įsi-
gijote prietaisą.

PRIEŠ IŠMESDAMI  nupjaukite maitinimo laidą, kad 
prietaiso nebūtų galima įjungti į elektros tin-
klą.

AANT PRIETAISO ARBA SU PRIE-PAKUOTĖS DĖŽĖ  yra visiškai perdirba-
ma, kai ant jos nurodomas per-
dirbimo simbolis. Vadovau-
kitės vietos atliekų išmetimo 
reglamentais. Pavojų galin-
čias sukelti pakuotės medžia-
gas (celofano maišus, polistirolo pa-
dėklus ir kt.) laikykite vaikams nepasiekiamo-
je vietoje.

ŠIS PRIETAISAS  yra pažymėtas pagal Europos di-
rektyvą 2012/19/EU dėl elektrinių ir elektroni-
nių prietaisų atliekų (WEEE). Tinkamai utilizuo-
dami šį prietaisą padėsite išvengti neigiamo 
poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali 
sukelti netinkamas šio prietaiso atliekų tvarky-
mas.

APLINKOSAUGOS PATARIMAI


