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SVARBI SAUGOS INFORMACIJA
Šias instrukcijas taip pat rasite svetainėje: www.whirlpool.eu
JŪSŲ IR KITŲ ASMENŲ SAUGA LABAI SVARBI
Šiame vadove bei ant prietaiso pateikti svarbūs saugos perspėjimai, 
kuriuos būtina perskaityti ir kurių visada privaloma laikytis.

Tai yra pavojaus ženklas, naudotojus perspėjantis apie jiems ir 
kitiems asmenims gresiantį potencialų pavojų.
Prieš visus perspėjimus dėl saugos yra pavojaus simbolis ir tokie 
terminai:

PAVOJUS Nurodo pavojingą situaciją; jei jos nevengsite, 
patirsite rimtą traumą.

DĖMESIO Nurodo pavojingą situaciją; jei jos nevengsite, 
galite patirti rimtą traumą.

Visuose perspėjimuose dėl saugos pateikiama konkreti informacija apie 
esamą potencialų pavojų ir nurodoma, kaip sumažinti traumos, žalos ir 
elektros smūgio pavojų, kuris kyla netinkamai naudojant prietaisą. 
Būtinai laikykitės toliau pateiktų instrukcijų:
 - Mūvėkite apsaugines pirštines, kai išpakuojate ir montuojate prietaisą.
 - Prieš vykdant bet kokius įrengimo darbus, prietaisą būtina atjungti 

nuo elektros tinklo.
 - Įrengimą ir techninę priežiūrą turi atlikti kvalifikuotas technikas; jis 

privalo vadovautis gamintojo instrukcijomis ir vietiniais saugos 
reglamentais. Prietaisą remontuoti ar jo dalis keisti galima tik tuo 
atveju, jei tai nurodyta naudotojo vadove.

 - Maitinimo laidą pakeisti turi kvalifikuotas elektrikas. Kreipkitės į 
įgaliotą techninės priežiūros centrą.

 - Taisyklėse reikalaujama prietaisą įžeminti.
 - Maitinimo laidas turi būti pakankamai ilgas, kad, prietaisą įstačius į 

korpusą, jo ilgio pakaktų įjungti į elektros lizdą.
 - Tam, kad įrengimas atitiktų esamus saugos reglamentus, būtina 

naudoti visų polių atjungimo jungiklį, kuriame tarpas tarp kontaktų 
negali būti mažesnis nei 3 mm.

 - Nenaudokite lizdinių šakotuvų, jei orkaitės kištukas sutampa su 
kištukiniu lizdu.

 - Nenaudokite ilgintuvo.
 - Netempkite prietaiso maitinimo laido.
 - Prietaisą įrengus, jo elektros komponentai turi būti nepasiekiami 

naudotojui.

SAUGOS REKOMENDACIJOS
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 - Prietaiso nelieskite jokia drėgna kūno dalimi, jo nenaudokite būdami 
basi.

 - Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje maistui gaminti. Jį naudoti 
kitiems tikslams, pvz., šildyti patalpas ar naudoti lauke, draudžiama. 
Gamintojas neprisiima atsakomybės už netinkamą naudojimą arba 
neteisingas kontrolės įtaisų nuostatas.

 - Šis prietaisas skirtas įmontuoti. Nenaudokite jo kaip atskirai stovinčio 
prietaiso.

 - Prietaisas ir pasiekiamos jo dalys naudojant įkaista. 
Priežiūra turi būti atlikta vengiant įkaitusių dalių lietimo.

 - Maži vaikai (0–8 metų) turi būti atokiai, nebent yra visą laiką prižiūrimi.
 - Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, 

turintys psichinį, jutiminį ar protinį neįgalumą arba tie, kuriems 
trūksta patirties arba žinių, jeigu jie yra prižiūrimi ir instruktuojami 
apie saugų prietaiso naudojimą ir supranta su tuo susijusius pavojus. 
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai neturėtų 
valyti ir prižiūrėti prietaiso.

 - Naudodami ir panaudoję nelieskite įkaitusių prietaiso dalių ar vidinių 
paviršių – galite nusideginti. Pasirūpinkite, kad kol visi prietaiso 
komponentai visiškai neatvės, prie prietaiso nesiliestų drabužiai arba 
kitos lengvai užsiliepsnojančios medžiagos.

 - Baigę gaminti būkite atsargūs, kai atidarote prietaiso dureles; prieš 
kišdami ranką į prietaisą, leiskite iš jo pamažu išeiti karštam orui ar 
garams. Šių ventiliacijos angų neužblokuokite.

 - Prikaistuviams ir priedams išimti, naudokite orkaitės pirštines, 
saugokitės, kad nepaliestumėte kaitinamųjų elementų.

 - Į prietaisą arba ant jo nedėkite lengvai užsiliepsnojančių medžiagų – 
prietaisą atsitiktinai įjungus, gali kilti gaisras.

 - Nenaudokite mikrobangų krosnelės šildymui sandariai uždarytose 
talpyklėse. Dėl padidėjusio slėgio talpyklė atidarant gali būti pažeista 
arba gali sprogti.

 - Mikrobangų krosnelėje negalima džiovinti audinių, popieriaus, 
prieskonių, vaistažolių, medienos, gėlių, vaisių ir kitų degių 
medžiagų. Gali kilti gaisras.

 - Nepalikite prietaiso be priežiūros, ypač jeigu maisto gamybai naudojate 
popierinius, plastikinius arba kitus degius indus ir medžiagas. Šildant 
maistą popierius gali anglėti, o tam tikri plastikai – lydytis.

 - Naudokite tik indus, kuriuos galima naudoti mikrobangų krosnelėse.
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 - Skystis įkaisti virš virimo taško gali ir neburbuliuodamas. Dėl šios 
priežasties karštas skystis gali staigiai užvirti ir išsilieti.

 - Nenaudokite mikrobangų krosnelės kepimui riebaluose, nes aliejaus 
temperatūros kontroliuoti negalima.

 - Pašildę kūdikių maistelį ar skysčius buteliuke ar stiklainėlyje, visada 
pamaišykite ir prieš patiekdami patikrinkite temperatūrą. 
Prieš kaitindami būtinai nuimkite dangtelį ir žinduką.

 - Jei gaminamuose patiekaluose naudojami alkoholiniai gėrimai 
(pavyzdžiui, romas, konjakas, vynas), nepamirškite, kad esant aukštai 
temperatūrai alkoholis garuoja. Todėl kyla pavojus, kad alkoholio 
garai, palietę elektrinius kaitinamuosius elementus, gali 
užsiliepsnoti.

 - Nenaudokite mikrobangų krosnelės virti ar šildyti nesudaužytiems 
kiaušiniams (su lukštu ar be jo), nes jie gali sprogti net šildymo 
procesui pasibaigus.

 - Jeigu prietaise arba šalia jo užsiliepsnoja medžiagos arba matote 
dūmų, neatidarinėkite prietaiso durelių ir jį išjunkite. Ištraukite 
elektros laidą arba maitinimą nutraukite išimdami saugiklį arba 
išjungdami grandinės pertraukimo įtaiso skyde.

 - Maisto negaminkite pernelyg ilgai. Gali kilti gaisras.
 - Valymas – tai vienintelis techninės priežiūros darbas, kurį paprastai 

reikia atlikti. Jei prietaisas nebus švarus, gali būti sugadintas 
paviršius, taip pat tai gali neigiamai paveikti prietaiso eksploatavimo 
laiką bei sukelti pavojų.

 - Niekada nenaudokite valymo garais įrangos.
 - Nenaudokite grubių abrazyvinių valiklių ar aštrių metalinių 

gremžtukų prietaiso durelių stiklui valyti, nes jie gali subraižyti 
paviršių ir dėl to gali sutrūkti stiklas.

 - Šiame prietaise nenaudokite korozinių cheminių medžiagų ir garų. 
Šio tipo prietaisas specialiai suprojektuotas šildyti arba gaminti 
maistą. Jis neskirtas naudoti pramonėje arba laboratorijose.

 - 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.

 - Techninę priežiūrą galima atlikti tik specialiai išmokytiems techninės 
priežiūros specialistams. 
Bet kokius techninės priežiūros arba remonto darbus, kurių metu 
nuimami nuo mikrobangų energijos poveikio saugantys skydai, 
galima atlikti tik specialiai išmokytiems asmenims; kitiems tokius 
darbus atlikti pavojinga.

SAUGOS REKOMENDACIJOS
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ATITIKTIES DEKLARACIJA  
Šis prietaisas, kuris pagal savo paskirtį turi sąlytį su maisto produktais, atitinka Europos reglamentą ( )  
Nr. 1935/2004 ir suprojektuotas, pagamintas ir parduodamas laikantis „Žemos įtampos“ direktyvos 
2006/95/EB (kuri pakeičia 73/23/EEB ir vėlesnius papildymus) saugos reikalavimų, EMS 2004/108/EB 
apsaugos reikalavimų. 

APLINKOS APSAUGA

Pakavimo medžiagų išmetimas
Pakavimo medžiagos yra 100 % perdirbamos ir 
pažymėtos perdirbimo simboliu ( ). Todėl įvairias 
pakuotės medžiagas reikia išmesti labai atsakingai 
ir griežtai laikantis vietos institucijų reglamentų, 
reguliuojančių atliekų išmetimą.

Elektros taupymas
 - Mikrobangų krosnelę įšildykite tik tuo atveju, jei 

tai atlikti nurodyta gaminio aprašo lape 
esančioje gaminimo lentelėje arba patiekalo 
recepte.

 - Naudokite tamsias, juodu emaliu padengtas 
kepamąsias formas – tokios formos daug geriau 
sugeria karštį.

 - Prietaisą išjunkite likus 10–15 minučių iki 
nustatyto gaminimo laiko pabaigos. Patiekalai, 
kuriuos reikia ilgiau gaminti, toliau bus 
gaminami net ir išjungus prietaisą.

Gaminio išmetimas
 - Šis prietaisas paženklintas pagal Europos 

direktyvos 2012/19/EB dėl elektros ir 
elektronikos įrenginių atliekų (EEĮA) 
reikalavimus.

 - Tinkamai utilizuodami šį gaminį padėsite 
išvengti neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių 
sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio 
gaminio atliekų tvarkymas.

 - Ant prietaiso arba pridedamų dokumentų 
esantis simbolis  nurodo, kad su šiuo 
prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis 
šiukšlėmis. Jį reikia atiduoti į atitinkamą 
surinkimo punktą, kad elektros ir elektronikos 
įranga būtų perdirbta.

SAUGOS REKOMENDACIJOS
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MONTAVIMAS
Išpakavę prietaisą patikrinkite, ar jis gabenimo metu nebuvo pažeistas ir ar gerai užsidaro prietaiso durelės.
Jei kyla problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba artimiausią techninės priežiūros po pardavimo tarnybą. 
Kad nepažeistumėte prietaiso, nuo polistirolo putos pagrindo nuimkite jį tik prieš pat įrengimą.

PRIETAISO MONTAVIMAS
Prieš montuodami prietaisą perskaitykite visas rekomendacijas dėl saugos, pateiktas 2, 3, 4, 5 psl.
Įrengdami prietaisą vadovaukitės montavimo instrukcijomis I psl.

PRIEŠ ATLIEKANT PRIJUNGIMĄ
Patikrinkite, ar įtampos vertė, nurodyta ant duomenų plokštelės, atitinka jūsų namų elektros tinklo 
įtampos vertę.
Nenuimkite mikrobangų įleidimo angos apsauginių plokščių.
Jos yra krosnelės ertmės sienelės šone. Šios plokštės neleidžia riebalams ir maisto dalelėms patekti į 
mikrobangų įleidimo angos kanalus.
Prieš montuodami patikrinkite, ar mikrobangų krosnelės ertmėje nieko nėra.
Įsitikinkite, kad prietaisas nepažeistas. Patikrinkite, ar mikrobangų krosnelės durelės tvirtai prisispaudžia 
prie durelių atramos ir ar nepažeistas vidinis durelių sandarinimo tarpiklis. Mikrobangų krosnelę 
ištuštinkite ir jos vidų išvalykite minkštu, drėgnu audiniu.
Nesinaudokite šiuo prietaisu, jei pažeistas jo maitinimo laidas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis 
pažeistas ar buvo numestas. Elektros laido nenardinkite į vandenį. Laidą laikykite atokiai nuo karštų 
paviršių. Jei nepaisysite šių taisyklių, galite patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras arba kiti pavojai.
jei elektros maitinimo laidas pernelyg trumpas, kvalifikuoto elektriko arba techninės priežiūros darbuotojo 
paprašykite įrengti elektros lizdą netoli prietaiso.
Maitinimo laidas turi būti pakankamai ilgas, kad prietaisą įstačius į korpusą, jo ilgio pakaktų įjungti į 
elektros lizdą.
Tam, kad įrengimas atitiktų esamus saugos reglamentus, būtina naudoti visų polių atjungimo jungiklį, 
kuriame tarpas tarp kontaktų negali būti mažesnis nei 3 mm.

PRIJUNGUS
Prietaisą galima naudoti tik sandariai uždarius mikrobangų krosnelės dureles.
Prietaisą privaloma įžeminti. Jei bus nepaisoma šio reikalavimo, gamintojas neprisiims atsakomybės už 
asmenų, gyvūnų patirtas traumas ar kokių nors daiktų sugadinimą.
Gamintojai neprisiima atsakomybės už problemas, kurios gali kilti naudotojui nepaisant šių instrukcijų.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ
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PRIETAISAS 

1. Valdymo pultas

2. Ertmė

3. Durelės

4. Viršutinis kaitinamasis elementas

5. Lengvas

6. Duomenų plokštelė (nenuimkite)

7. Stiklinis sukamasis padėklas

PRIEDAI

Fig. A Fig. B 

Fig. C Fig. D 

Fig. E Fig. F 

A. Sukamojo padėklo atrama.
Naudokite tik su stikliniu sukamuoju padėklu.

B. Stiklinis sukamasis padėklas.
Naudokite visiems kepimo ciklams. 
Dėkite ant sukamojo padėklo atramos.

C. Vielinės grotelės.
Skirtos kepti ir gaminti maistą.

D. Kepimo skarda (tik kai kuriuose modeliuose).
Nenaudokite gaminimui naudodami mikrobangas.

E. „Crisp“ lėkštė (tik kai kuriuose modeliuose).
Dėkite ją ant stiklinio sukamojo padėklo. 

F. „Crisp“ rankena (tik kai kuriuose modeliuose).
Skirta išimti karštą „Crisp“ lėkštę.

Priedų skaičius ir tipas gali skirtis atsižvelgiant į įsigytą modelį.

NEPATEIKIAMI PRIEDAI 
Kitų priedų galima nusipirkti atskirai iš aptarnavimo po pardavimų skyriaus.

PASTABA: visus priedus galima plauti indaplovėje.
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VALDYMO PULTO APRAŠYMAS

RANKENĖLĖS IR MYGTUKAI

°C / W

SUKAMOJI RANKENĖLĖ
Pasukite šią rankenėlę norėdami pereiti 
per funkcijas ir nustatyti visus gaminimo 
parametrus.

„6TH SENSE“ FUNKCIJOS RANKENĖLĖ
Skirta pasirinkti, nustatyti, prieiti ir 
patvirtinti funkcijas ir parametrus, 
nustačius įjungti veikti kepimo programą.

PAUZĖ – pristabdyti gaminimo ciklą. °C / W
GALIA – reguliuoti temperatūrą, 
kepinimo lygį ar mikrobangų galios lygį.

ĮJ./IŠJ. – prietaisą įjungti arba išjungti bet 
kuriuo metu. PRADĖTI – įjungiamos kepimo funkcijos.

ATGAL – grįžti į ankstesnį ekrano rodinį. LAIKAS – nustatomas laikas ir 
reguliuojama kepimo ciklo trukmė.

KAIRYSIS EKRANAS

Šiame ekrane rodomos pagrindinės kepimo funkcijos.  
Galimos pasirinkti funkcijos rodomos ryškesnės.
Simboliais rodomos funkcijos. Išsamaus 
apibūdinimo ieškokite lentelėje 13 psl.

DEŠINYSIS EKRANAS

Šiame ekrane rodomas laikrodis, kepimo funkcijų  
„6th Sense“    ir rankinio    nustatymo sektoriai 
ir informacija apie visas funkcijas, reguliuojami visi 
gaminimo parametrai.

PRIETAISO NAUDOJIMAS

KAIRYSIS EKRANAS JUTIKLINIAI  
MYGTUKAI RANKENĖLĖ JUTIKLINIAI  

MYGTUKAI DEŠINYSIS EKRANAS

°C / W
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1.1 LAIKMAČIO NUSTATYMAS
Įjungus prietaisą pirmą kartą, reikia nustatyti laikrodį.

Pasukite    valandoms nustatyti.

Patvirtinti paspauskite  .

Pasukite    minutėms nustatyti.
Patvirtinti paspauskite   .
PASTABA: norėdami pakoreguoti laiką vėliau, kai 
prietaisas bus IŠJUNGTAS, palaikykite    nuspaudę bent 
sekundę ir pakartokite aukščiau apibūdintą procedūrą.
Jei buvo nutrūkęs elektros tiekimas, laikrodį reikės 
nustatyti iš naujo.

1.2 ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS
Kai prietaisas yra IŠJUNGTAS, rodomas 24 valandų 
laikrodis.

Norėdami prietaisą ĮJUNGTI paspauskite    
(palaikykite 1 sek.).

Kai prietaisas ĮJUNGIAMAS, įsijungia abu ekranai. 
Galima naudoti visas rankenėlės ir jutiklinių mygtukų 
funkcijas. 

    

PASTABA: paspaudus    visada baigiamas aktyvus 
gaminimo ciklas ir prietaisas IŠJUNGIAMAS.

2 SPARTUSIS PALEIDIMAS
Funkcija skirta praleisti režimo nustatymo vedlį ir 
iškart paleisti kepimo ciklą visa mikrobangų galia 
(900 W), numatytoji ciklo trukmė nustatyta į  
30 sekundžių.

Sudėkite maistą į mikrobangų krosnelės ertmę ir 
uždarykite dureles.

Pradėti ciklą paspauskite   . 

PASTABA: ši funkcija veikia tik tada, kai prietaisas yra 
IŠJUNGTAS.

Kaskart paspaudus    , trukmė pailginama po  
30 sekundžių.
Visada galima pakeisti numatytuosius nustatymus 
kepimo ciklo metu. Žr. 7.3 ir 8 sk.

Priedai, kurių negalima naudoti su šia funkcija: 
vielinė lentynėlė, kepimo skarda, „Crisp“ lėkštė.

3 GAMINIMO PRISTABDYMAS / TĘSIMAS / 
PRADĖJIMAS IŠ NAUJO

GAMINIMO PRISTABDYMAS 
Paspauskite    norėdami pristabdyti gaminimo ciklą. 
Norint patikrinti, apversti ar išmaišyti maistą, 
gaminimo ciklą galima pristabdyti atidarant dureles.  
Nustatymas veiks 10 minučių.

GAMINIMO TĘSIMAS 
Norėdami tęsti gaminimą po pristabdymo 
spauskite   .

GAMINIMO PABAIGA 
Kai praeina nustatyta kepimo trukmė, dešiniajame 
ekrane parodomas pranešimas „End“ (pabaiga) ir 
pasigirsta garsinis signalas.

Norėdami išjungti signalą paspauskite    arba 
atidarykite dureles.

GAMINIMO PRADĖJIMAS IŠ NAUJO 
Paspauskite    norėdami pratęsti gaminimą dar 
30 sekundžių po to, kai parodomas pranešimas 
„END“. Kiekvieną kartą, kai nuspaudžiamas 
mygtukas, gaminimo lakas pratęsiamas po 30 sek.

PASTABA: jei pasibaigus gaminimo laikui durelės bus 
atidarytos ir vėl uždarytos, nustatymai veiks 60 sekundžių.

PRIETAISO NAUDOJIMAS
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4 AUŠINIMAS
Kai funkcija baigia veikti, prietaise įsijungia aušinimo 
procedūra.

Dešiniajame ekrane parodomas pranešimas „Cool 
On“ (vyksta aušinimas).

Pasibaigus šiai procedūrai, prietaisas automatiškai 
išsijungia.

PASTABA: aušinimo procedūrą galima pertraukti 
atidarant dureles ir, jei reikia, vėl pratęsti uždarant 
dureles.

5 FUNKCIJOS PASIRINKIMAS
Galima rinktis norimą iš šešių pagrindinių funkcijų 
ir kitų gaminimo ciklų. Apibūdinimų ieškokite 
lentelėje 13 ir 14 psl.

Pasukite    pasirinkti pagrindinę funkciją 
kairiajame ekrane.

Paspausdami    patvirtinkite pasirinkimą.

Pasirinkite specialiąsias gaminimo funkcijas  
„6th Sense“    arba rankinio nustatymo gaminimo 
funkcijas    norėdami prieiti prie atitinkamo 
sektoriaus dešiniajame ekrane. 

    

Pasukite    norėdami pasirinkti norimą funkciją 
dešiniajame ekrane.

Patvirtinti paspauskite   . 

PASTABA: prietaisas įsimins funkciją, kuri buvo 
pasirinkta paskutinė.

6 MAISTO KLASIŲ NUSTATYMAS

Naudojant atitirpdymo srautu    ir „6th Sense“ 
funkcijas    prietaisas turi žinoti maisto klasę, kad 
būtų galima gauti tinkamą rezultatą. 

Prieiga prie norimos funkcijos: pasirinkus norimą 
funkciją parodoma maisto klasė, klasė mirksi 
dešiniajame ekrane. 

Pasukite    norėdami pasirinkti maisto klasę (žr. 
lenteles toliau).

Paspauskite    patvirtinti ir tęsti vedlio režimą 
nustatydami maisto svorį (žr. 6.1 sk.).

ATITIRPDYMAS SRAUTU

ŠALDYTA  
MĖSA

ŠALDYTOS 
DARŽOVĖS

ŠALDYTA 
DUONA

ŠALDYTA 
PAUKŠTIENA

ŠALDYTA 
ŽUVIS

„  6th SENSE“ PAKARTOTINIS ŠILDYMAS

PIETŲ  
LĖKŠTĖ

SUŠALDYTA 
PORCIJA

SUŠALDYTA 
LAZANIJA

SRIUBA GĖRIMAS

„  6th SENSE“ GAMINIMAS

KEPTOS 
BULVĖS

ŠVIEŽIOS 
DARŽOVĖS

ŠALDYTOS 
DARŽOVĖS

DARŽOVĖS 
SKARDINĖSE

SPRAGĖSIAI

 „6th SENSE“ SKRUDINIMAS

PRANCŪZIŠKOS 
BULVYTĖS

PICA, PLONA 
PLUTELE

PICA, STORU 
PADU

KARŠTI 
SPARNELIAI / 

VIŠTIENOS 
GABALĖLIAI

ŽUVIES 
PIRŠTELIAI

PASTABA: maisto produktams, nenurodytiems sąraše, 
arba jei svoris skiriasi nuo rekomenduoto, rinkitės 
funkciją Mikrobangos    arba rankinis    
nustatymas.

PRIETAISO NAUDOJIMAS
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6.1 SVORIO NUSTATYMAS

Kad veiktų tinkamai, „6th Sense“ funkcijoms    ir 
atitirpdymui srautu   reikia žinoti maisto svorį.  
Prietaisas automatiškai apskaičiuos idealią galią ir 
trukmę kiekvienai maisto klasei.
Ekrane rodoma numatytoji vertė ir mirksi „g“.

Pasukite    nustatyti svorį iš jau nustatytų verčių.

Spausdami    patvirtinkite ir paleiskite funkciją.

6.2 MAISTO APVERTIMAS

Naudojant kai kurias „6th Sense“ funkcijas    ir 
atitirpdymą srautu   , prietaisas gali sustoti 
(priklausomai nuo pasirinktos maisto klasės ir svorio) 
ir paraginti apversti maisto produktus.

Atidarykite dureles ir apverskite maisto produktus.
Uždarykite duris. 

Paspausdami    vėl paleiskite gaminimo ciklą.

PASTABA: atitirpdymo srautu    režimu prietaisas 
automatiškai tęsia veikimą po dviejų minučių, jei 
maistas neapverčiamas. Tokiu atveju atšildymo 
laikas bus ilgesnis.

7.1 KEPINIMO LYGIO NUSTATYMAS

Skirtas nustatyti kepintuvo lygį kepinimo   ,  
kombinuoto kepinimo   , kepinimo didesne galia  

  ir kombinuoto kepinimo didesne galia    
funkcijoms. Kepinant galima naudoti vieną iš trijų 
nustatytųjų galios lygių: 1 (žemas), 2 (vidutinis),  
3 (aukštas). 

Numatytoji vertė rodoma tarp dviejų 
mirksinčių brūkšnelių „- -“.

Pasukdami    nustatykite norimą kepinimo lygį. 

Paspausdami    patvirtinkite ir tęskite vedlio 
režimą arba paspauskite   norėdami iškart 
pradėti gaminti.

PASTABA: kepimo ciklo metu paspaudus  °C / W   
galima pakoreguoti kepinimo lygį.

7.2 TEMPERATŪROS NUSTATYMAS
Skirtas reguliuoti visų gaminimo ciklų temperatūrą, 
kai tai įmanoma (sparčiojo įkaitinimo   , 
priverstinio oro srauto   , kombinuoto priverstinio 
oro srauto   ).

Rodoma numatytoji vertė ir mirksi °C/°F piktograma.

Pasukite    nustatyti norimą temperatūrą.

Paspausdami    patvirtinkite ir tęskite vedlio 
režimą arba paspauskite    norėdami iškart 
pradėti gaminti.

PASTABA: kepimo ciklo metu paspaudus  °C / W   
galima pakoreguoti temperatūrą.

PRIETAISO NAUDOJIMAS
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7.3 MIKROBANGŲ GALIOS LYGIO NUSTATYMAS
Skirtas nustatyti galios lygį visiems gaminimo ciklams, 
kai tai įmanoma (mikrobangų   , kombinuoto 
kepinimo   , kombinuoto kepinimo padidinta galia  

 , kombinuoto priverstinio oro srauto   ).

Rodoma numatytoji vertė ir mirksi „W“.

Pasukite    nustatyti norimą galios lygį.

Paspausdami    patvirtinkite ir tęskite vedlio 
režimą arba paspauskite    norėdami iškart 
pradėti gaminti.

PASTABA: kepimo ciklo metu paspaudus  °C / W   
galima pakoreguoti mikrobangų galios lygį.

8 TRUKMĖS NUSTATYMAS
Skirtas nustatyti gaminimo ciklo trukmę, išskyrus 
funkcijas „6th Sense“    ir greitas įkaitinimas   .

Rodoma numatytoji vertė ir mirksi   .

Pasukdami    nustatykite trukmę.

Paspausdami    arba    patvirtinkite ir 
paleiskite gaminimo ciklą.

PASTABA: kepimo ciklo metu paspaudus    
galima pakoreguoti trukmę. 

Kaskart paspaudus    , trukmė pailginama po  
30 sekundžių.

9 SPARTUS ĮKAITINIMAS
Funkcija skirta greitai įkaitinti mikrobangų krosnelės 
ertmę.  
Visą apibūdinimą žr. 15 psl.

Pasirinkite piktogramą dešiniajame ekrane.

Patvirtinti paspauskite   .

Pasukite    nustatyti norimą temperatūrą. 

Paspausdami    arba    paleiskite spartaus 
įkaitinimo funkciją.

Kai prietaisas įkaista iki reikalingos temperatūros, 
pasigirsta garsinis signalas. 

Nedėkite maisto į ertmę, kol nepasibaigia sparčiojo 
įkaitinimo ciklas.

10 UŽRAKTAS
Skirtas užrakinti valdymo skydelio mygtukus.

Palaikykite nuspaudę  bent 5 sekundes.

Išjunkite.

Palaikykite nuspaudę  bent 5 sekundes.

PASTABA: saugumo sumetimais prietaisą 
gaminimo ciklo metu galima bet kada IŠJUNGTI 
paspaudžiant   .

PRIETAISO NAUDOJIMAS
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FUNKCIJŲ APIBŪDINIMŲ LENTELĖ
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MIKROBANGOS Mikrobangų funkcija leidžia greitai pagaminti arba pašildyti maistą ir gėrimus.

PRIVERSTINIO 
ORO SRAUTAS

Ši funkcija leidžia naudoti indus, kuriuos galima naudoti orkaitėje. Gaminimo ciklas 
yra toks pats kaip ir įprastoje orkaitėje. Ją naudinga naudoti kepant morengus, 
pyragaičius, keksus, ruošiant suflė, kepant vištieną ir troškinius. Kad aplink maistą 
tinkamai cirkuliuotų oras, jį dėkite ant vielinių grotelių. Kepdami nedidelius 
gaminius naudokite kepimo skardą (jei ji yra).

„CRISP“

Ši išskirtinė „Whirlpool“ funkcija leidžia tolygiai apskrudinti patiekalą iki rudumo ir 
iš viršaus, ir iš apačios. Gaminant mikrobangose ir kepintuve, „Crisp“ lėkštė greitai 
pasiekia reikalingą temperatūrą ir pradeda maisto apskrudinimą iki rudumo. 
Šią funkciją naudokite, norėdami pašildyti ar pagaminti picą ir kitus tešlos 
patiekalus. Ji taip pat tinka kepti kumpiui su kiaušiniene, dešrelėms, mėsainiams 
ir kt. patiekalams, ją galima naudoti be riebalų (arba įpilant labai nedaug aliejaus). 
Su šia funkcija reikia naudoti „Crisp“ lėkštę: ją padėkite ant stiklinio sukamojo 
padėklo. Norėdami išimti įkaitusią „Crisp“ lėkštę, naudokite karščiui atsparias 
virtuvės pirštines arba specialią „Crisp“ lėkštės rankeną. 

ATITIRPDYMAS 
SRAUTU

Ši funkcija leidžia greitai ir automatiškai* atitirpdyti mėsą, vištieną, žuvį, daržoves 
ir duoną. Atitirpdymo srautu funkciją galima naudoti tik tada, jei produkto svoris 
yra nuo 100 g iki 2,5 kg. Atitirpdymo metu prietaisas turėtų sustoti ir paraginti jus 
apversti maistą („TURN“). Produktą visada dėkite ant stiklinio sukamojo padėklo. 
Dėl kelių minučių trukmės laikymo laiko rezultatas visada bus geresnis.

ŠALDYTA  
MĖSA

ŠALDYTOS 
DARŽOVĖS

ŠALDYTA  
DUONA

ŠALDYTA 
PAUKŠTIENA

ŠALDYTA  
ŽUVIS
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„6th Sense“ 
PAKARTOTINIS 

ŠILDYMAS

Dėl „6th Sense“ technologijos ši funkcija leidžia automatiškai* pakartotinai 
pašildyti patiekalus. Naudokite šią funkciją, pakartotinai šildydami paruoštą 
sušaldytą, atvėsintą arba kambario temperatūros maistą. Dėl kelių minučių 
trukmės laikymo laiko rezultatas visada bus geresnis, ypač šaldytam maistui. 
Naudodami šią funkciją maistą visada uždenkite, išskyrus jei šildote sriubą. Maistą 
dėkite ant indų, kuriuos galima naudoti mikrobangų krosnelėse ir orkaitėse. 

PIETŲ LĖKŠTĖ SUŠALDYTA 
PORCIJA

SUŠALDYTA 
LAZANIJA SRIUBA GĖRIMAS

„6th Sense“ 
GAMINIMAS

Dėl „6th Sense“ technologijos ši funkcija leidžia automatiškai* pagaminti 
patiekalus. Maistą dėkite ant indų, kuriuos galima naudoti mikrobangų 
krosnelėse ir orkaitėse.

KEPTOS  
BULVĖS

ŠVIEŽIOS 
DARŽOVĖS

ŠALDYTOS 
DARŽOVĖS

DARŽOVĖS 
SKARDINĖSE SPRAGĖSIAI



LT 14

„6
th

 S
en

se
“ f

un
kc

ijo
s

„6th Sense“ 
funkcija „CRISP“

Dėl „6th Sense“ technologijos ši funkcija leidžia automatiškai* apskrudinti 
patiekalą iki rudumo ir viršaus ir iš apačios. Padėkite maistą ant „Crisp“ lėkštės.

PRANCŪZIŠKOS  
BULVYTĖS

PICA, PLONA 
PLUTELE

PICA, STORU 
PADU

KARŠTI  
SPARNELIAI / 

VIŠTIENOS 
GABALIUKAI

ŽUVIES 
PIRŠTELIAI

N
ea

ut
om

at
in

ės
 fu

nk
ci

jo
s

SPARTUS 
ĮKAITINIMAS

Šią funkciją naudokite tuščiai mikrobangų krosnelei įkaitinti. 
Prieš sudėdami į ertmę maistą palaukite, kol įkaitinimo fazė pasibaigs. 
Pasibaigus įkaitinimo fazei pasigirsta garsinis signalas. Jei neatliekama jokių kitų 
veiksmų, prietaisas išlaikys pastovią temperatūrą  
20 minučių ir po to IŠSIJUNGS.

KOMBINUOTAS 
PRIVERSTINIS 
ORO SRAUTAS

Ši funkcija apjungia mikrobangų ir priverstinio oro srauto funkcijas, taigi galite 
gaminti taip tarsi keptumėte maistą orkaitėje. Naudokite ją gamindami kepsnius, 
paukštieną ir bulves su lupenomis, šaldytus maisto pusfabrikačius, biskvitinius 
pyragus, tešlainius, žuvį ir pudingus. 
Kad aplink maistą tinkamai cirkuliuotų oras, jį sudėkite ant vielinių grotelių.

KEPINIMAS

Ši funkcija leidžia apkepinti maistą kaip ant grotelių. 
Ja naudinga kepinti tokius produktus kaip sumuštiniai su lydytu sūriu, karšti 
sumuštiniai, bulvių kroketai, dešrelės ir daržovės. Maistą sudėkite ant vielinės 
lentynėlės. Gaminimo ciklo metu maistą apverskite.  
Prieš kepintuve naudodami indus įsitikinkite, kad jie atsparūs karščiui ir tinkami 
naudoti orkaitėje. Rekomenduojame prieš tai įkaitinti kepintuvą 3–5 minutėms 
nustatant -3- galios lygį.

KOMBINUOTAS 
KEPINIMAS

Ši funkcija apima mikrobangų ir kepinimo ant grotelių funkcijas. Ją naudokite 
kepdami lazaniją, žuvį ar apkepus su bulvėmis. Sudėkite maistą ant lentynėlės 
arba stiklinės sukamosios lėkštės. 
Maksimalų mikrobangų galingumo lygį riboja gamykloje nustatytas lygis, kai 
naudojama kombinuoto kepintuvo funkcija.

KEPINIMAS 
PADIDINTA 

GALIA

Ši funkcija paskirsto karštą orą mikrobangų krosnelės ertmėje kepinant, dėl to ją 
galima naudoti kepinant paukštieną ar didelius mėsos gabalus (kojas, sprandinę, 
visą viščiuką ir pan).  
Maistą padėkite ant vielinių grotelių. Gaminimo metu maistą apverskite. 
Prieš kepintuve naudodami indus įsitikinkite, kad jie atsparūs karščiui ir yra 
tinkami naudoti orkaitėje. Mikrobangų krosnelės ertmės iš anksto įkaitinti 
nereikia. 

KOMBINUOTAS 
KEPINIMAS 
PADIDINTA 

GALIA

Ši funkcija apjungia mikrobangas, kepinimą ir oro paskirstymą. Ja naudinga 
kepinti tokius produktus kaip paukštiena, įdarytos daržovės ir keptos bulvės. 
Sudėkite maistą ant lentynėlės arba stiklinės sukamosios lėkštės.

* Atitirpdymui srautu    ir visoms „6th Sense“    funkcijoms prietaisas automatiškai apskaičiuoja gaminimo 
parametrus geriausiam rezultatui gauti, priklausomai nuo maisto tipo ir svorio.

FUNKCIJŲ APIBŪDINIMAS
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Kepti obuoliai GAMINIMAS 160–350 2 

Gėrimas  
(100–500 g) 5

PAKARTOTI-
NIS PAŠIL-

DYMAS
Atidengti

Duona  
(kepalai, vyniotiniai 

ar bandelės)  
nuo 100 g iki 1 kg

5 ATITIRPINI-
MAS

Geresniam 
rezultatui palikti 

pastovėti

Duonos kepalas KEPIMAS 180–200 y 30–35
Gaminkite 
ant vielinės 
lentynėlės

Kepti sparneliai  
(200–500 g) 4 SKRUDINI-

MAS
Naudokite 

„Crisp“ lėkštę

Sviestas
LYDYTAS 350

MINKŠTAS 160

Tortai KEPIMAS 175 28–30 90

Troškinio 
gaminimas GAMINIMAS 500 Uždengus

Sūris
GAMINIMAS 500

MINKŠTAS 160

Vištienos ketvirčiai GAMINIMAS 500–650 2 

Vištienos šlaunelės GAMINIMAS 350–500 1 

Vištienos gabaliukai  
(200–500 g) 4 SKRUDINI-

MAS
Naudokite 

„Crisp“ lėkštę
Patepkite „Crisp“ 

lėkštę aliejumi

Visas viščiukas GAMINIMAS 210–220 n 50–60
Dėkite ant 

vielinės 
lentynėlės

Šokoladas LYDYTAS 350

Sausainiai KEPIMAS 170–180 y 10–12 Kepamoji 
skarda

Pietų lėkštė  
(250–500 g) 1

PAKARTOTI-
NIS PAŠIL-

DYMAS
Uždengus

Kiaušinių patiekalai GAMINIMAS 500

Žuvis  
(žlėgtainiai arba filė)

GAMINIMAS 650

3 ATITIRPINI-
MAS

Geresniam 
rezultatui palikti 

pastovėti

KEPINIMAS 1 

Žuvis (kepta) GAMINIMAS 160–350 1 
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Žuvies piršteliai  
(200–500 g) 5 SKRUDINI-

MAS
Naudokite 

„Crisp“ lėkštę
Pagal nurodymą 

apverskite

Žuvies apkepas GAMINIMAS 350–500 1 

Šaldytas apkepas GAMINIMAS 160–350 1 

Sušaldyta lazanija  
 (250–500 g) 3

PAKARTOTI-
NIS PAŠIL-

DYMAS
Uždengus

Sušaldyta porcija  
 (250–500 g) 2

PAKARTOTI-
NIS PAŠIL-

DYMAS

Šaldytos daržovės  
 (200–800 g) 3 GAMINIMAS

Uždengus. Pagal 
nurodymą 

pamaišykite

Vaisių pyragas GAMINIMAS 160–350 2 

Kepimas ant 
iešmelių KEPINIMAS 2 

Mėsainiai KEPINIMAS 1 

Ledai MINKŠTI 90

Lazanija GAMINIMAS 350–500 2 

Mėsa  
(malta mėsa, 

kotletai, žlėgtainiai 
arba kepsniai)

GAMINIMAS 750

1 ATITIRPINI-
MAS

Geresniam 
rezultatui palikti 

pastovėti

Morengai KEPIMAS 100–120 y 40-50 Kepamoji 
skarda

Pica storu pagrindu  
(200–500 g) 3 SKRUDINI-

MAS
Naudokite 

„Crisp“ lėkštę
Pica plona plutele  

(200–500 g) 2 SKRUDINI-
MAS

Naudokite 
„Crisp“ lėkštę

Spragėsiai  
(100 g) 5 GAMINIMAS Po vieną maišelį 

vienu metu. 
Bulvės  

(prancūziškos 
bulvytės)  

(200–500 g)

1 SKRUDINI-
MAS

Naudokite 
„Crisp“ lėkštę

Tolygiai 
paskirstykite 

bulvytes ant „Crisp“ 
lėkštės

Bulvės  
(200–800 g) 2 GAMINIMAS

Supjaustykite 
vienodo dydžio 

gabaliukais. Įpilkite 
2–4 valgomuosius 
šaukštus vandens. 
Uždengus. Pagal 

nurodymą 
pamaišykite

Bulvės (troškintos) GAMINIMAS 500–650 2 

KEPIMO SĄLYGŲ LENTELĖ
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Bulvės (keptos)  
(200–1000 g) 1 GAMINIMAS Pagal nurodymą 

apverskite.
Paukštiena (visa, 

gabalėliai arba filė) 2 ATITIRPINI-
MAS

Geresniam rezulta-
tui palikti pastovėti

Jautienos žlėgtainis, 
vidutiniškai 
apkepintas  
(1,3–1,5 kg)

GAMINIMAS 170–180 n 40–60
Dėkite ant 

vielinės 
lentynėlės

GAMINIMAS 150–160 y 40–60
Dėkite ant 

vielinės 
lentynėlės

Praėjus pusei 
gaminimo laiko 

apverskite

Kiaulienos kepsnys  
(1,3–1,5 kg)

GAMINIMAS 160–170 n 70–80
Dėkite ant 

vielinės 
lentynėlės

GAMINIMAS 150–160 y 70–80
Dėkite ant 

vielinės 
lentynėlės

Praėjus pusei 
gaminimo laiko 

apverskite

Bandelės GAMINIMAS 210–220 y 10–12 Kepamoji 
skarda

Dešrelės KEPINIMAS 2 

Sriuba  
(200–800 g) 4

PAKARTOTI-
NIS PAŠIL-

DYMAS
Atidengti

Biskvitinis pyragas KEPIMAS 170–180 n 30–40
Kepkite ant 

vielinės 
lentynėlės

Troškiniai

GAMINIMAS 
„ANT 

MAŽOS 
UGNIES“

350

Daržovės
GAMINIMAS 750

4 ATITIRPINI-
MAS

Geresniam rezulta-
tui palikti pastovėti

Daržovės 
(skardinėse)  
(200–600 g)

4 GAMINIMAS
Nupilkite didžiąją 

dalį vandens. 
Uždengus

Daržovės (šviežios) 2 GAMINIMAS

Supjaustykite 
vienodo dydžio 

gabaliukais. Įpilkite 
2–4 valgomuosius 
šaukštus vandens. 
Uždengus. Pagal 

nurodymą 
pamaišykite

Daržovės (įdarytos) GAMINIMAS 350–500 2

* Siūlomi gaminimo parametrai yra apytiksliai. Gaminimo lentelėje rekomenduojama tinkamiausia funkcija ir 
parametrai, kad naudojant visus receptus rezultatai būtų geriausi. Maistą galima gaminti įvairiai, 
priklausomai nuo asmeninio skonio.

KEPIMO SĄLYGŲ LENTELĖ
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IŠBANDYTI RECEPTAI 
Tarptautinė elektrotechnikos komisija sukūrė įvairių mikrobangų krosnelių kaitinimo našumo lyginamojo bandymo 
standartą. Rekomendacijos šiam prietaisui pateikiamos toliau.
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pagal IEC 60705

12.3.1
Saldus kremas su 
kiaušiniais

1000 g 12–13 650 
Mikrobangų krosnelėms 

skirtas indas  
(Pyrex 3.227)

12.3.2 Biskvitinis pyragas 475 g 5.30 650 
Mikrobangų krosnelėms 

skirtas indas  
(Pyrex 3.827)

12.3.3
Maltos mėsos 
kepsnys

900 g 13–14 750 
Mikrobangų krosnelėms 

skirtas indas  
(Pyrex 3.838)

12.3.4 Bulvių apkepas 1100 g 190 28–30 350 
Mikrobangų krosnelėms 

skirtas indas  
(Pyrex 3.827)

12.3.5 Pyrago gaminiai 700 g 175 28–30 90 
Mikrobangų krosnelėms 

skirtas indas  
(Pyrex 3.827)

12.3.6 Vištiena 1000 g 210 30–32 350
Mikrobangų krosnelėms 

skirtas indas  
(Pyrex 3.827)

13.3 Atitirpdoma mėsa 500 g 10 160

pagal IEC 60350

8.4.1
Trapios tešlos 
kepiniai

n 30–35 Kepimo skarda*

8.4.2 Pyragėliai y 18–20 Kepimo skarda*

8.5.1
Biskvitinis pyragas be 
riebalų

n 33–35 Vielinės grotelės

8.5.2 Obuolių pyragas y 65–70 Vielinės grotelės

* Jei priedai nepateikiami, juos galima atskirai įsigyti iš aptarnavimo po pardavimo tarnybos.

KEPIMO SĄLYGŲ LENTELĖ
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REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS IR PATARIMAI

Kaip naudotis gaminimo lentele
Lentelėje nurodyta konkrečiam produktui ar patiekalui geriausiai tinkanti funkcija. Gaminimo laikas, kur 
nurodytas, prasideda nuo laiko, kai produktas ar patiekalas įdedamas į mikrobangų krosnelės ertmę, 
neskaitant įkaitinimo laiko (jei jis reikalingas). 

Gaminimo nustatymų ir laiko vertės yra tik orientacinės, jos priklauso nuo maisto kiekio ir naudojamų 
priedų tipo. Visada gaminkite maistą nurodytą reikalingą minimalų gaminimo laiką, jam praėjus 
patikrinkite, ar jis iškepė iki galo.

Geriausius rezultatus gausite tiksliai paisydami gaminimo lentelėje esančių patarimų apie tai, kaip naudoti 
konkrečius pateikiamus priedus (jei pateikiami).

Plėvelės ir maišeliai
Prieš dėdami maišelį į mikrobangų krosnelės 
ertmę, nuo popierinių ar plastikinių maišelių 
pašalinkite metalinius spaustukus.

Plastikinę foliją reikia įpjauti arba pradurti šakute, 
kad išeitų slėgis ir kad gaminimo metu susikaupus 
garams pakuotė nesprogtų.

Maisto gaminimas
Kadangi mikrobangos ribotą laiką prasiskverbia į 
maisto produktus, jei vienu metu gaminami keli 
gabaliukai, juos išdėliokite ratu, kad daugiau ploto 
būtų į išorę. 

Maži gabaliukai iškeps greičiau negu dideli. Kad 
visi gabaliukai apkeptų vienodai, jie turi būti 
vienodo dydžio.

Kepant mikrobangose išgaruoja drėgmė. 
Mikrobangų krosnelėms tinkamas indo dangtelis 
padeda sumažinti drėgmės praradimą.

Daugelis maisto produktų ir toliau gaminasi, kai 
mikrobangų krosnelė nustoja veikti, todėl visada 
palaukite numatytą laiko tarpą, kad maistas 
pastovėtų ir taip būtų tinkamai paruoštas iki galo.

Gaminant mikrobangų krosnelėje paprastai reikia 
pamaišyti. Maišydami jau iškeptą maisto dalį nuo 
kraštų perkelkite link centro, o mažiau iškepusią 
dalį patraukite link kraštų.

Plonus mėsos griežinėlius dėkite vieną ant kito 
arba perklokite vieną su kitu. Storesnius gabalus, 
pavyzdžiui, mėsos kepsnius arba dešreles, reikia 
dėti arti vieną kito.

Skysčiai
Skysčiai gali pasiekti virimo temperatūrą dar 
nepradėję kunkuliuoti. Todėl karšti skysčiai gali 
staiga išbėgti.

Kad taip neatsitiktų:
1. Nenaudokite indu su tiesiomis sienelėmis ir 

siauru kakliuku.
2. Prieš dėdami indą į mikrobangų krosnelės 

ertmę, skystį sumaišykite ir inde palikite 
arbatinį šaukštelį.

3. Pakaitinę dar kartą pamaišykite prieš atsargiai 
ištraukdami indą iš mikrobangų krosnelės.

Kūdikių maistas
Pašildę kūdikių maistelį ar skysčius buteliuke ar 
stiklainėlyje, visada pamaišykite ir prieš patiekdami 
patikrinkite temperatūrą.

Taip užtikrinamas tolygus šilumos pasiskirstymas ir 
nekyla pavojus nusiplikyti arba nudegti.

Prieš kaitindami būtinai nuimkite dangtelį ir 
žinduką.

Šaldytas maistas
Geriausiam rezultatui rekomenduojame atšildyti 
maistą tiesiai ant sukamojo stiklinio padėklo. Jei 
reikia, galima naudoti lengvus plastikinius indus, 
jei jie yra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėse.

Virtas maistas, troškiniai ir mėsos padažai geriau 
atitirpsta juos pamaišant.

Kai dalys pradeda atitirpti, jas vieną nuo kitos 
atskirkite. Atskiri gabalai atitirpsta greičiau.
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VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Valymas – tai vienintelis techninės priežiūros darbas, kurį paprastai reikia atlikti.

Švaros prietaise nepalaikymas gali nulemti paviršiaus sugadinimą ir neigiamai paveikti prietaiso 
eksploatavimo laiką bei sukelti pavojų.

Patarimai
Nenaudokite metalinių šveičiamųjų kempinėlių, 
abrazyvinių valiklių, vielinių kempinėlių, šiurkščių 
skudurėlių ir kt. priemonių, kurios gali pažeisti valdymo 
pultą ir prietaiso vidinius bei išorinius paviršius.

Naudokite kempinę, suvilgytą švelnaus poveikio 
plovikliu, arba popierinį rankšluostį ir purškiamą 
stiklų valiklį. 

Purškiamo stiklų valiklio užpurkškite ant popierinio 
rankšluosčio. 

Nepurkškite tiesiai ant prietaiso.

Reguliariai, ypač jei yra išsiliejusio maisto, išimkite 
sukamąjį padėklą, padėklo atramą ir švariai 
nuvalykite prietaiso pagrindą.

PASTABA: šis prietaisas pritaikytas veikti su įdėtu 
sukamuoju padėklu. Nenaudokite prietaiso, jei 
sukamąjį padėklą išėmėte nuvalyti.

Mikrobangų krosnelės vidiniai paviršiai
Vidaus paviršius, priekines ir galines dureles bei 
durelių angą valykite nestipraus poveikio valikliu, 
vandeniu ir minkštu audiniu.

Neleiskite riebalams arba maisto dalelėms kauptis 
aplink dureles.

Jei dėmes nuvalyti sunku, krosnelėje 2–3 minutes 
pavirkite puodelį vandens. Garai suminkštins šias 
dėmes.

Norėdami iš krosnelės pašalinti kvapus, į puodelį 
vandens įlašinkite citrinos sulčių, padėkite puodelį 
ant sukamojo padėklo ir įjungę mikrobangų 
krosnelę pavirkite vandenį keletą minučių.

Nenaudokite valymo garais įrenginių.

Kepinimo elementas
Kepinimo elemento valyti nereikia, nes didelis 
karštis nudegina visus užtiškusius riebalus, tačiau 
viršų gali tekti reguliariai valyti. 

Valykite kempine, suvilgyta šiltu vandeniu su indų 
plovikliu. Jei kepinimo funkcija nėra reguliariai 
naudojama, kartą per mėnesį ją reikėtų paleisti  
10 min.

Priedai
Panaudoję priedus, juos iš karto užmerkite 
vandenyje su plovikliu; jei jie karšti, juos suimkite 
mūvėdami orkaitės pirštines.

Maisto likučius lengvai nuvalysite šepetėliu arba 
kempine.

Visus priedus galima plauti indaplovėje.

BAIGUS NAUDOTIS
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KAIP IŠMESTI BUITIES PRIETAISUS
 - Šis prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas arba pakartotinai naudojamas medžiagas. Atiduokite 

prietaisą perdirbti pagal vietinius atliekų utilizavimo reglamentus. Prieš išmesdami nupjaukite 
maitinimo laidą, kad prietaiso nebūtų galima įjungti į elektros tinklą.

 - Dėl išsamesnės informacijos apie buities elektros prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą, 
kreipkitės į kompetentingą vietos instituciją, buities atliekų surinkimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje 
prietaisą įsigijote.

GEDIMŲ ŠALINIMO VADOVAS

Prietaisas neveikia
• Sukamojo padėklo atrama yra vietoje.
• Durelės yra tinkamai uždarytos.
• Patikrinkite saugiklius ir ar elektros tinklu teka 

srovė.
• Patikrinkite, ar prietaisas gerai ventiliuojamas. 

Palaukite 10 minučių, tada vėl pabandykite 
prietaisą įjungti.

• Prieš bandydami dar kartą, atidarykite ir 
uždarykite dureles.

• Nuo prietaiso atjunkite elektros maitinimą. Prieš 
vėl prijungdami palaukite 10 min. ir tuomet 
bandykite dar kartą.

Neveikia elektroninis programavimo valdiklis
Jei ekrane rodoma raidė „F“ su skaičiais, kreipkitės į 
artimiausią aptarnavimo po pardavimų tarnybą.
Nurodykite skaičių po raidės „F“.

APTARNAVIMAS PO PARDAVIMO

Prieš skambindami techninės priežiūros po 
pardavimo tarnybai

1. Vadovaudamiesi skyriaus „Trikčių šalinimo 
vadovas“ patarimais pamėginkite problemą 
pašalinti patys.

2. Prietaisą išjunkite ir vėl įjunkite, kad 
patikrintumėte, ar triktis nepašalinama.

Jei atlikus šias patikras triktis nepašalinama, 
kreipkitės į artimiausią aptarnavimo po 
pardavimo tarnybą.

Visada pateikite:
• trumpą gedimo aprašymą;
• prietaiso tipą ir tikslų modelį;
• techninės priežiūros numerį (numerį, esantį po 

žodžio „Service“ ant duomenų plokštelės), kuris 
yra ant dešiniojo prietaiso ertmės krašto 
(pamatysite atidarę dureles).

BAIGUS NAUDOTIS

Techninės priežiūros numeris taip pat nurodytas 
garantijos knygelėje.
• savo tikslų adresą;
• savo telefono numerį.

PASTABA: Jei reikalingas remontas, kreipkitės į 
įgaliotą techninės priežiūros po pardavimo 
tarnybą (tada turėsite garantiją, jog bus 
naudojamos originalios atsarginės dalys ir 
remontas bus atliktas tinkamai). 


