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JŪSU UN CITU CILVĒKU 
DROŠĪBA IR ĀRKĀRTĪGI 
SVARĪGA
Šī rokasgrāmata un pati ierīce 
sniedz svarīgus drošības 
brīdinājumus, kas vienmēr 
jāizlasa un jāievēro.
Šis ir briesmu simbols, kas 
norāda uz bīstamu situāciju un 
brīdina lietotājus par potenciālu 
risku jums un citiem cilvēkiem.

Visi drošības brīdinājumi 
tiek apzīmēti ar briesmu 
simbolu un šādiem 
terminiem:

BĪSTAMI

Norāda uz bīstamu situāciju, 
kas, ja netiek novērsta, radīs 
nopietnus ievainojumus.

BRĪDINĀJUMS

Norāda uz bīstamu situāciju, 
kas, ja netiek novērsta, var 
radīt nopietnus ievainojumus.

Visi drošības brīdinājumi sniedz 
konkrētu informāciju par 
potenciālo risku un norāda, kā 
mazināt savainojumu, bojājumu 
un elektriskās strāvas trieciena 
risku, kas var rasties ierīces 
nepareizas lietošanas dēļ. 
Rūpīgi ievērojiet tālāk minētos 
norādījumus:
 - Izmantojiet aizsargcimdus 

visos izsaiņošanas un 
uzstādīšanas darbos.

 - Pirms ierīces uzstādīšanas, tai 
jābūt atvienotai no 
elektrotīkla.

 - Uzstādīšanu un apkopi drīkst 
veikt tikai kvalificēts tehniķis 
atbilstoši ražotāja 
norādījumiem un vietējiem 
drošības noteikumiem. 
Nelabojiet un nemainiet 
ierīces detaļas, ja vien tas nav 
tieši norādīts lietotāja 
rokasgrāmatā.

 - Strāvas kabeļa nomaiņu drīkst 
veikt tikai kvalificēts elektriķis. 
Sazinieties ar pilnvarotu 
apkopes centru.

 - Saskaņā ar noteikumiem ierīce 
ir jāsazemē.

Detalizētāku un plašāku lietošanas instrukciju jūs varat iegūt tīmekļa vietnē 
www.whirlpool.eu

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
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 - Elektrības kabelim jābūt 
pietiekami garam, lai jau 
iebūvētu ierīci varētu ērti 
pievienot elektrotīklam.

 - Lai ierīces uzstādīšana atbilstu 
spēkā esošiem drošības 
noteikumiem, nepieciešams 
izmantot daudzpolu 
atvienošanas slēdzi, kur 
minimālā atstarpe starp 
kontaktiem ir 3 mm.

 - Neizmantojiet elektriskos 
sadalītājus, ja cepeškrāsns ir 
aprīkota ar spraudkontaktu.

 - Nelietojiet pagarinātāja vadus.
 - Nevelciet aiz ierīces 

elektroapgādes kabeļa.
 - Pēc ierīces uzstādīšanas tās 

elektriskās sistēmas daļas 
nedrīkst būt pieejamas.

 - Nepieskarieties ierīcei ar 
mitrām ķermeņa daļām un 
nelietojiet to, ja jums ir basas 
kājas.

 - Šī ierīce ir paredzēta tikai 
ēdiena pagatavošanai mājas 
apstākļos. Nekāds cits 
pielietojums nav atļauts 
(piem., istabu sildīšanai vai 
izmantošanai ārā).  
Ražotājs neuzņemas atbildību 
par nepiemērotu lietošanu vai 
nepareizu vadības elementu 
iestatīšanu.

 - Šo ierīci paredzēts iebūvēt. 
Neizmantojiet ierīci, ja tā nav 
piestiprināta.

 - Lietošanas laikā ierīce un tās 
atklātās daļas uzkarst. 
Ievērojiet piesardzību, lai 
nepieskartos sildelementiem.

 - Ļoti maziem (0–3 gadi) un 
maziem bērniem (3–8 gadi) 
jāatrodas drošā attālumā no 
ierīces, ja vien tie netiek 
nepārtraukti uzraudzīti.

 - Bērni no 8 gadu vecuma un 
personas ar fiziskiem, 
sensoriem vai garīgiem 
traucējumiem vai bez 
pieredzes un zināšanām var 
lietot šo ierīci, ja tās tiek 
uzraudzītas vai instruētas par 
ierīces drošu lietošanu un 
izprot ar to saistītos riskus. 
Bērni nedrīkst spēlēties ar 
ierīci. Tīrīšanu un ierīces 
apkopi nedrīkst veikt bērni 
bez pieaugušo uzraudzības.

 - Nepieskarieties ierīces 
sildelementiem vai krāsns 
iekšējām virsmām lietošanas 
laikā un pēc tās: pastāv 
apdegumu risks.  
Neļaujiet ierīcei saskarties ar 
audumu vai citiem viegli 
uzliesmojošiem materiāliem, 
kamēr visas detaļas nav pilnīgi 
atdzisušas.

 - Gatavošanas beigās, atverot 
ierīces durvis, esiet 
piesardzīgs, ļaujot karstajam 
gaisam vai tvaikam izplūst 
pakāpeniski. Nenobloķējiet 
ventilācijas atveres.
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 - Pannu un piederumu 
izņemšanai lietojiet virtuves 
cimdus un uzmanieties, lai 
nepieskartos sildelementiem.

 - Nelieciet viegli uzliesmojošus 
materiālus ierīces tuvumā: var 
izcelties ugunsgrēks, ja ierīce 
ir nejauši tikusi ieslēgta.

 - Neizmantojiet mikroviļņu 
krāsni ēdiena sildīšanai 
hermētiski noslēgtos traukos.  
Spiediens palielinās un šādi 
trauki, atverot mikroviļņu 
krāsns durvis, var sprāgt vai 
izraisīt bojājumus.

 - Neizmantojiet mikroviļņu 
krāsni audumu, papīra, 
garšvielu, augu, koka, puķu, 
augļu vai citus degošu 
materiālu žāvēšanai. Var 
rasties aizdegšanās.

 - Neatstājiet ierīci bez 
uzraudzības, it īpaši tad, ja 
gatavošanas procesā 
izmantojat papīru, plastmasu 
vai citus ugunsnedrošus 
materiālus. Papīrs var 
pārogļoties vai aizdegties; 
plastmasa ēdiena sildīšanas 
laikā var izkust.

 - Izmantojiet tikai mikroviļņu 
krāsnīm paredzētus traukus.

 - Šķidrumi var pārsniegt 
vārīšanās temperatūru pat 
neradot acīmredzamu 
burbuļošanu. Tā rezultātā 
karstais šķidrums var pārplūst 
pāri trauka malām.

 - Neizmantojiet mikroviļņu 
krāsni ēdiena cepšanai lielā 
taukvielu daudzumā, jo eļļas 
temperatūru nav iespējams 
kontrolēt.

 - Pēc zīdaiņu pārtikas vai 
šķidrumu uzsildīšanas 
pudelītēs vai mazuļu traukos, 
pirms lietošanas samaisiet 
šķidrumu un pārbaudiet 
temperatūru. Pirms sildīšanas 
pārliecinieties, ka vāks un 
knupītis ir noņemts.

 - Ja ēdiena gatavošanā tiek 
izmantoti alkoholiski dzērieni 
(piem., rums, konjaks, vīns), 
atcerieties, ka augstā 
temperatūrā alkohols izgaro. 
Rezultātā izdalījušies alkohola 
garaiņi var saskarties ar 
elektriskajiem sildelementiem 
un aizdegties.

 - Neizmantojiet mikroviļņu 
krāsni veselu olu ar vai bez 
čaumalām gatavošanai vai 
sildīšanai, jo tās var uzsprāgt 
pat pēc mikroviļņu darbības 
beigām.

 - Ja materiāli ierīcē/ārpus tās ir 
aizdegušies vai dūmo, 
izslēdziet ierīci neatverot tās 
durvis. Atvienojiet strāvas 
kabeli vai izskrūvējiet 
drošinātāju jaudas slēdžu 
panelī.

 - Nepārcepiet ēdienu. Var 
rasties aizdegšanās.
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 - Parasti tīrīšana ir vienīgais, kas 
nepieciešams apkopei. 
Nespēja saglabāt ierīci tīru var 
radīt virsmas bojājumus, kas 
var ietekmēt ierīces 
kalpošanas laiku un, 
iespējams, radīt bīstamas 
situācijas.

 - Nekad nelietojiet tvaika 
tīrīšanas iekārtu.

 - Nelietojiet raupjus, abrazīvus 
tīrīšanas līdzekļus vai asus 
metāla skrāpjus ierīces durvju 
stikla tīrīšanai, jo tie var 
saskrāpēt virsmu, kā rezultātā 
var saplaisāt stikls.

 - Šajā ierīcē neizmantojiet 
kodīgas ķimikālijas vai tvaikus. 
Šī ierīce paredzēta tikai ēdiena 
uzsildīšanai vai pagatavošanai. 
Tā nav paredzēta rūpnieciskai 
vai laboratoriskai 
izmantošanai.

 - Nenoņemiet mikroviļņu 
krāsns pārsegus.  
Regulāri pārbaudiet vai nav 
bojāts durvju blīvējums un 
blīvējuma vietas. Ja blīvējums 
bojāts, ierīci nedrīkst lietot, 
kamēr to nav salabojis 
apmācīts klientu 
apkalpošanas centra tehniķis.

 - Apkopi drīkst veikt tikai 
apmācīts servisa tehniķis. 
Neapmācītas personas 
nedrīkst veikt krāsns apkopi 
un labošanu, tostarp, noņemt 
apvalkus, kas nodrošina 
aizsardzību pret mikroviļņu 
enerģiju.
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PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU    

šī krāsns, kuras daļas saskaras ar pārtikas 

produktiem, atbilst Eiropas regulai (  ) 

nr. 1935/2004, un tā tika projektēta, izgatavota 
un tiek pārdota saskaņā ar Zemsprieguma 
direktīvas 2006/95/EK (kas aizstāj direktīvu 

VIDES AIZSARDZĪBA

iepakojuma materiālu utilizācija

Iepakojuma materiāls ir 100% pārstrādājams un 

tiek apzīmēts ar otrreizējās pārstrādes simbolu  

(  ).  
Tādēļ dažādas iepakojuma daļas jāutilizē 
atbildīgi un saskaņā ar vietējiem atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumiem.

paDomi enerģijas taupīšanai

 - Veiciet mikroviļņu krāsns priekšsildīšanu 
tikai tad, ja tas norādīts gatavošanas tabulā 
vai receptē.

 - Izmantojiet tumši lakotas vai emaljētas 
cepešpannas un traukus, jo tie daudz labāk 
absorbē karstumu.

 - Izslēdziet ierīci 10/15 minūtes pirms 
iestatītā gatavošanas laika beigām. Ēdiens, 
kam nepieciešama ilgāka gatavošana, 
turpinās cepties arī pēc ierīces izslēgšanas.

ierīces likviDēšana

 - Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas 
direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).

 - Nodrošinot pareizu izstrādājuma izmešanu, 
palīdzēsit novērst iespējamu negatīvo 
ietekmi uz dabu un cilvēku veselību, ko var 
izraisīt nepareiza šīs ierīces utilizācija.

 - Simbols    uz izstrādājuma vai 
komplektācijā iekļautajiem dokumentiem 
norāda, ka šo ierīci nevar izmest sadzīves 
atkritumos, bet tā ir jānodod pārstrādei 
elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas 
centrā.

73/23/EEK un turpmākus grozījumus) drošības 
prasībām, kā arī Elektromagnētiskās 
savietojamības direktīvas 2004/108/EK 
aizsardzības prasībām. 
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PIRMS PIESLĒGŠANAS 
ELEKTROTĪKLAM

IERĪCES UZSTĀDĪŠANA

UZSTĀDĪŠANA

IzpakojIet IerīcI un , pārliecinieties, ka tā 
pārvadāšanas laikā nav bojāta un ierīces durvis 
labi aizveras.

problēmu gadījumā , sazinieties ar izplatītāju vai 
tuvāko pēcpārdošanas apkopes centru.

uzstāDot ierīci, rīkojieties atbilstoši pievienotajai 
uzstādīšanas pamācībai.

pārbauDiet vai nominālu plāksnītē norāDītais 
spriegums atbilst mājas elektrotīkla spriegumam.
neņemiet nost mikroviļņu ieplūdes 
aizsargplāksnītes.
plāksnītes, kas atroDas mikroviļņu krāsns 
dobuma sānos. Tās neļauj mikroviļņu kanālos 
nonākt taukiem un ēdienu daļiņām.
pirms uzstāDīšanas pārliecinieties, ka mikroviļņu 
krāsns iekšpuse ir tukša.
pārliecinieties, ka ierīce nav bojāta. Pārbaudiet, vai 
mikroviļņu krāsns durvis cieši saskaras ar durvju 
balstu, un iekšējais durvju blīvējums nav bojāts. 
Iztukšojiet mikroviļņu krāsni un iztīriet tās 
iekšpusi ar mīkstu, mitru drānu.

nelietojiet ierīci, ja tai bojāts strāvas kabelis vai 
kontaktdakša, ja tā nedarbojas pareizi vai tā ir 
bojāta vai tikusi nomesta zemē. Neiegremdējiet 
ūdenī strāvas kabeli. Nenovietojiet strāvas 
kabeli uz karstas virsmas. Tas var radīt 
elektriskās strāvas trieciena, aizdegšanās u.c. 
veida riskus.
ja strāvas kabelis ir pārāk īss, nodrošiniet to, lai 
kvalificēts elektriķis vai apkopes darbinieks 
ierīces tuvumā uzstāda kontaktligzdu.
elektrības kabelim jābūt pietiekami garam, lai jau 
iebūvētu ierīci varētu ērti pievienot 
elektrotīklam.
lai ierīces uzstāDīšana atbilstu spēkā esošiem 
drošības noteikumiem, nepieciešams izmantot 
daudzpolu atvienošanas slēdzi, kur minimālā 
atstarpe starp kontaktiem ir 3 mm.

PĒC PIESLĒGŠANAS

ierīce darbojas tikai tad, ja tās durvis ir cieši 
aizvērtas.

šīs ierīces sazemēšana ir obligāta. Ražotājs 
neuzņemas atbildību par cilvēku un dzīvnieku 
traumām, kā arī materiālajiem zaudējumiem šo 
noteikumu neievērošanas gadījumā.

laI nepIeļautu bojājumus, uzstādīšanas laikā 
noņemiet ierīci tikai no polistirēna putu 
pamatnes.

ražotājs neatbild par kļūmēm, kas radušās, 
neievērojot šos norādījumus.
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PIEDERUMI

ROTĒJOŠĀ STIKLA PLATE
izmantojiet rotējošo stikla plati visiem 
gatavošanas veidiem. Tā savāc 
pilošas sulas un ēdienu paliekas, 
kuras var notraipīt un nosmērēt 
mikroviļņu krāsns iekšpusi.

 ɳ Novietojiet rotējošo stikla plati uz plates 
pamatnes.

KRAUKŠĶU PAPLĀTES TURĒTĀJS
Lai izņemtu kraukšķu plati no 
krāsns, izmantojiet pievienoto 
komplektācijā esošo turētāju.

KRAUKŠĶU PLATE
novietojiet ēDienu tieši uz kraukšķu plates.  
Par pamatni kraukšķu 
platei izmantojiet rotējošo 
stikla plati.

uz kraukšķu plates nenovietojiet nekāDus 
virtuves pieDerumus, jo tā ātri sakarst un 
var sabojāt piederumu.

kraukšķu plati pirms lietošanas nepieciešams 
uzsildīt (maksimāli 3 min). Ja iepriekš veicat 
kraukšķu plates uzsildīšanu, izmantojiet „Crisp” 
funkciju.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
tirgū ir pieejami dažādi piederumi. Pirms 
pirkšanas pārliecinieties, vai tie ir piemēroti 
izmantošanai mikroviļņu krāsnī.

Pirms sākat gatavot, pārliecinieties, ka lietotie 
pieDerumi ir piemēroti 
mikroviļņu krāsnij.

liekot proDuktus un palīgierīces 
mikroviļņu krāsnī, pārliecinieties, lai tās 
nenonāktu saskarē ar krāsns iekšieni. 

Tas ir īpaši svarīgi attiecībā uz metāla 
palīgierīcēm vai metāla daļām.

ja palīgierīču sastāvā esošais metāls saskaras ar 
ierīces iekšpusi, kad ierīce ir ieslēgta, var rasties 
dzirksteļošana un mikroviļņu krāsns var tikt 
bojāta.

Pirms mikroviļņu krāsns ieslēgšanas vienmēr 
pārliecinieties, ka grozāmā plate var brīvi 
griezties.

ROTĒJOŠĀS PLATES PAMATNE
lietojiet plates pamatni zem rotējošās 
stikla plates. Uz plates pamatnes 
nenovietojiet nekādas citus 
piederumus.

 ɳ Ievietojiet plates pamatni mikroviļņu krās-
nī.

START PROTECTION / KEy LOCK  
(AIZSARDZĪBA/TAUSTIŅU NOSLĒGŠANA)

šī automātiskā Drošības funkcija tiek aktivizēta 
vienu minūti pēc tam, kad krāsns atgriezusies 
„gaidlaika režīmā”. (Krāsns ir „gaidlaika 
režīmā”, ja tiek rādīts pulkstenis 24 
stundu režīmā vai ja pulkstenis nav 
iestatīts un displejs nerāda neko).

Durvis jāatver un jāaizver, piem., ievietojot 
ēdienu, pirms tiek atbrīvots drošības slēdzis. 
Citādi displejā būs redzams uzraksts "DOOR".
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PAUZE VAI GATAVOŠANAS PĀRTRAUKŠANA

lai pārtrauktu gatavošanu: 
gatavošanu var pārtraukt, 
lai pārbaudītu, apgrieztu 
otrādi vai apmaisītu 
ēdienu, atverot ierīces 
durvis. Iestatījums darbosies 10 minūtes.

lai turpinātu gatavošanu: 
aizveriet Durvis un VIENU REIZI 
nospiediet pogu „Start”. Gatavošana 
tiks atsākta no tās vietas, kur tā tika 
apturēta. 

nospiežot pogu „start” DIVAS REIZES, laiks tiks 
paildzināts par 30 sekundēm.

ja nevēlaties turpināt gatavošanu: 
izņemiet ēDienu, aizveriet durvis un 
nospiediet pogu „STOP”.

Kad gatavošana būs pabeigta, 
vienu vai divas reizes minūtē 
iepīkstēsies skaņas signāls; tas 
atkārtosies 10 minūtes. Lai 
izslēgtu signālu, nospiediet pogu „STOP” vai 
atveriet ierīces durvis.

piezīme: ja durvis pēc ēdiena gatavošanas tiek 
atvērtas un aizvērtas, mikroviļņu krāsns 
iestatījumi darbosies tikai 60 sekundes.

ATDZESĒŠANA

kaD funkcija ir pabeigta, krāsns var uzsākt 
atdzesēšanas procedūru. Tas ir normāli.  
Pēc šīs procedūras krāsns automātiski izslēdzas. 

atDzesēšanas proceDūru var pārtraukt, atverot 
durvis (nekaitējot krāsnij).

DURVJU ATVĒRŠANA

nospieDiet pogu, lai atvērtu ierīces Durvis.
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VIRTUVES TAIMERIS

izmantojiet šo funkciju, kad 
nepieciešams taimeris, lai skaitītu 
precīzu laiku, piemēram, olu, 
makaronu izstrādājumu 
gatavošanai vai mīklas 
raudzēšanai pirms cepšanas u.c.

q nospieDiet +/- pogas, lai iestatītu laiku.

w atkārtoti nospieDiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai iestatītu 
jaudu uz 0 W.

e nospieDiet starta pogu.

Kad taimeris beigs laika skaitīšanu, atskanēs skaņas signāls.

PULKSTENIS

kaD ierīce tiek ieslēgta pirmo reizi vai 
tad, ja notikuši elektrības padeves 
traucējumi, displejā nekas 
nerādās. Ja pulkstenis nav iestatīts, 
displejā nekas nerādās līdz brīdim, 
kad tiek iestatīts gatavošanas 
ilgums.

q nospieDiet pogu stop (paturiet 3 sekundes), līdz cipars kreisajā 
pusē (stundas) sāk mirgot.

w spieDiet +/- pogas, lai iestatītu stundas.

e nospieDiet starta pogu (mirgo divi labās puses cipari (tie 
apzīmē minūtes)).

r spieDiet pogas +/-, lai iestatītu minūtes.

t vēlreiz nospieDiet starta pogu.
pulkstenis ir iestatīts un darbojas.

piezīme:  
pulksteņa iestatīšanas laikā turiet ierīces Durvis atvērtas. Jums būs 
10 minūtes laika, lai iestatītu pulksteni. Taču, ja durvis turēsiet 
aizvērtas, katra darbība būs jāveic 60 sekundēs.

qw e

q etwr
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TIKAI MIKROVIĻŅU REŽĪMĀ

Jauda IeteIktaIs pIelIetoJums:

750W
silDot Dzērienus, ūdeni, buljonu, kafiju, tēju vai ēdienus, kas satur lielu ūdens daudzumu. 
Samaziniet jaudu, ja ēdiena sastāvā ir olas vai krējums.  
Zivju, gaļas, dārzeņu un citu produktu gatavošana.

500 W
rūpīgākai gatavošanai, piem., mērcēm ar augstu olbaltumvielu saturu, siera un olu 
ēdieniem, kā arī lai pabeigtu gatavot sacepumus.

350 W lēnai sautējumu vārīšanai, sviesta kausēšanai.

160 W atkausēšanai. Sviesta, siera un saldējuma masas mīkstināšana.

0 W Stāvēšanas laika iestatīšana (lietojot tikai taimeri).

ĒDIENA GATAVOŠANA UN SILDĪŠANA AR MIKROVIĻŅIEM

šo funkciju izmantojiet, piem., 
dārzeņu, zivju, kartupeļu un gaļas 
gatavošanai un sildīšanai.

q nospieDiet +/- pogas, lai iestatītu laiku.

w atkārtoti nospieDiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai iestatītu 
jaudu.

e nospieDiet starta pogu.
tiklīDz sācies gatavošanas process: 
Laiku var viegli pagarināt par 30 sekundēm, nospiežot starta pogu. 
Ar katru piespiešanas reizi laiks pagarināsies par 30 sekundēm. Laiku 
var arī izmainīt, nospiežot +/- pogas, lai pagarinātu vai saīsinātu 
laiku. 

nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, var tikt mainīts arī jaudas 
līmenis. Nospiežot pogu vienu reizi, tiks parādīts pašreizējais jaudas 
līmenis. Atkārtoti nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai 
mainītu jaudas līmeni.

JAUDAS LĪMENIS

q ew
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FUNKCIJA „JET START” (ĀTRĀ UZSĀKŠANA)

šo funkciju izmanto, lai ātri uzsildītu 
produktus ar lielu ūdens saturu, 
piemēram, buljonu, kafiju vai tēju.

q nospieDiet starta pogu.

tiks automātiski sākta funkcija ar maksimālu mikroviļņu krāsns jaudas 
līmeni un gatavošanas laiku, kas uzstādīts uz 30 sekundēm. Pēc katras 
pogas nospiešanas laiks tiks pagarināts par 30 sekundēm. Laiku var 
izmainīt, arī nospiežot +/- pogas, lai pagarinātu vai saīsinātu laiku pēc 
funkcijas ieslēgšanas.

MANUĀLA ATKAUSĒŠANA

veiciet visu atbilstoši proceDūrai „Ēdiena 
gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu režīmā” un 
izvēlieties jaudas līmeni 160 W, ja atkausēšana 
notiek manuāli.

regulāri pārbauDiet ēDienu. Procesam 
nepieciešamo laiku nosakiet pēc intuīcijas.

kaD proDukts ir Daļēji atkusis, apgrieziet to uz 
otru pusi.

vārīts ēDiens, sautējumi un gaļas mērces 
labāk atkūst, ja atlaidināšanas laikā tos 
apmaisa.

veicot atlaiDināšanu, ieteicams ēdienu 
neatkausēt līdz galam, bet ļaut, lai process 
beidzas pēc mikroviļņu krāsns izslēgšanas.

pabeiDzot atkausēšanu pēc 
mikroviļņu krāsns izslēgšanas, 
rezultāts vienmēr ir labāks, jo 
temperatūra tiks vienmērīgi 
sadalīta visam ēdienam.

salDētus proDuktus plastmasas maisiņos, 
plastmasas plēvē vai kartona pakās var tieši likt 
krāsnī, ja iepakojumam nav metāla daļu 
(piem., metāla stieples).

iepakojuma forma ietekmē atkausēšanas 
laiku. Produkti seklā iepakojumā 
atkausējas ātrāk nekā dziļā.

atDaliet gabalus, kad tie sāk atkust.  
Atsevišķi gabali atkausējas vieglāk.

Ja atsevišķas produkta daļas 
sasilst (piemēram, vistas kājas 
un spārni), norobežojiet tās ar 
maziem alumīnija folijas 
gabaliņiem.

q
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PRODUKTI PADOMI

gaļa (100 g–2,0 kg)
Malta gaļa, kotletes, steiki vai cepeši.

apgrieziet ēDienu, kad krāsns to pieprasa.

putnu gaļa (100 g–2,0 kg)
Vesela vista, gabali vai filejas.

apgrieziet ēDienu, kad krāsns to pieprasa.

zivis (100 g–2,0 kg)
Vesela zivs, steiks vai fileja.

apgrieziet ēDienu, kad krāsns to pieprasa.

ar proDuktiem, kuri nav uzskaitīti šajā tabulā un kuru svars ir mazāks vai lielāks par ieteikto svaru, 
rīkojieties saskaņā ar procedūru „Ēdiena gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu režīmā” un 
atkausēšanai izvēlieties 160 W.

ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA

izmantojiet šo funkciju tikai tad, ja 
produktu neto svars ir 100 g–2 kg.

vienmēr novietojiet ēDienu uz 
rotējošās stikla plates.

q nospieDiet pogu jet Defrost (ātrā atkausēšana).

w nospieDiet +/- pogas, lai iestatītu produktu svaru.

e nospieDiet starta pogu.

kaD pagājusi puse no atkausēšanas laika, ierīces darbība tiek apturēta un 
tiks norādīts: APGRIEZT ĒDIENU UZ OTRU PUSI.

 ɳ Atveriet durvis. ɳ Apgrieziet ēdienu uz otru pusi. ɳ Aizveriet durvis un atjaunojiet darbību, nospiežot starta 
pogu.

piezīme: ja ēdiens netiek apgriezts, mikroviļņu krāsns automātiski 
ieslēgsies pēc 2 min. Šādā gadījumā atkausēšanas laiks būs ilgāks.

SVARS:

šai funkcijai ir jāzina produkta masa. 
Tādā gadījumā krāsns automātiski 
aprēķinās laiku procedūras 
pabeigšanai.

ja svars ir mazāks vai lielāks par ieteicamo: veiciet 
visu atbilstoši procedūrai „Ēdiena gatavošana 
un uzsildīšana mikroviļņu krāsnī” un 
atkausēšanai izvēlieties jaudas līmeni 160 W.

SALDĒTI PRODUKTI: 

ja proDuktu temperatūra ir augstāka par 
dziļas sasaldēšanas temperatūru 
(-18°C), produkta masu izvēlieties 
mazāku.

ja proDukta temperatūra ir zemāka par 
dziļas sasaldēšanas temperatūru 
(-18°C), produkta masu izvēlieties 
lielāku.

q ew
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GRILĒŠANA

izmantojiet šo funkciju, lai 
apbrūninātu ēdiena virspusi.

q nospieDiet grilēšanas pogu.

w nospieDiet +/- pogas, lai iestatītu laiku.

e nospieDiet starta pogu.

Ja izmantojat grilēšanas funkciju, neatstājiet mikroviļņu krāsns Durvis 
ilgstoši atvērtas, jo var pazemināties temperatūra.

piezīme: 
gatavošanas laikā nospiežot pogu „grill” (grilēšana), var ieslēgt un 
izslēgt grila sildelementu. Ja grila sildelements tiks izslēgts, taimeris 
turpinās laika atskaiti.

pārlIecInIetIes, laI pIederumI, kurus lietojat grilēšanai, būtu karstumizturīgi 
un piemēroti mikroviļņu krāsnij.

grIlēšanaI nelIetojIet plastmasas piederumus. Tie izkusīs. Arī koka un 
papīra priekšmeti tam nav piemēroti.

q ew
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FUNKCIJA GRILL COMBI

Jauda IeteIktaIs pIelIetoJums:

350–500 W
Putnu gaļas, lazanjas un dārzeņu 
pagatavošana

160–350 W
Zivju un saldētu sacepumu 
pagatavošana

160 W Gaļas pagatavošana

0 W
apbrūnināšana vienīgi gatavošanas 
laikā

FUNKCIJA GRILL COMBI

šo funkciju lietojiet tādiem 
ēdieniem kā sacepums, lazanja, 
putnu gaļa un ceptiem 
kartupeļiem.

q nospieDiet grilēšanas pogu.

w nospieDiet +/- pogas, lai iestatītu mikroviļņu krāsns jaudu.

e nospieDiet +/- pogas, lai iestatītu laiku.

r nospieDiet starta pogu.

Darbības laikā varat ieslēgt vai izslēgt grila sildelementu, nospiežot 
pogu „Grill” (grilēšana). 

maksimāli iespējamais mikroviļņu krāsns jauDas līmenis, izmantojot 
režīmu „Grill” (grilēšana), ir ierobežots līdz rūpnīcas sākotnējam 
iestatījumam. 
Mikroviļņus iespējams izslēgt, iestatot to jaudu uz 0W. Kad jaudas 
līmenis sasniedz 0W, krāsns tikai grilē.

JAUDAS LĪMENIS 

q rew
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CRISP (APBRŪNINĀŠANA)

izmantojiet šo funkciju, lai sildītu 
un gatavotu picas, kā arī citus 
mīklas izstrādājumus.  
Tāpat tā ir piemērota, cepot 
bekonu ar olām, desiņas, 
hamburgerus, utt.

q nospieDiet pogu „crisp” (apbrūnināšana).

w nospieDiet +/- pogas, lai iestatītu laiku.

e nospieDiet starta pogu.

Izmantojot funkciju „Crisp” (apbrūnināšana), nav iespējams mainīt vai 
pārslēgt jaudas līmeni, ieslēgt vai izslēgt grila funkciju. 

krāsns automātiski iestata „Microwaves” un „Grill” funkcijas kraukšķu 
plates uzsildīšanai. Šādā veidā kraukšķu plati iespējams ātri uzsildīt 
līdz darba temperatūrai, apbrūninot produktu un padarot to 
kraukšķīgu.

pārlIecInIetIes, lai kraukšķu plate būtu pareizi novietota rotējošās stikla 
plates vidū.

Izmantojot šo funkcIju, krāsns un kraukšķu plate kļūst ļoti karsta.

nenovIetojIet karstu kraukšķu platI uz virsmām, kuras nav noturīgas pret 
karstumu.

esIet uzmanīgI un nepIeskarIetIes augšējam panelim zem grila sildelementa.

IzmantojIet cImdus 
 vai īpašo kraukšķu plates turētāju, lai izņemtu 
karsto kraukšķu plati.

šai funkcijai lietojiet tikai komplektācijā esošo 
kraukšķu plati. Citas nopērkamās kraukšķu plates 
izmantošana šajā funkcijā nedos vēlamo rezultātu.

q

ew
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parasti tīrīšana ir vienīgais, kas nepieciešams 
apkopei.

ja mikroviļņu krāsns netiks uzturēta tīra, tās 
virsma var tikt bojāta, kas savukārt var ietekmēt 
ierīces ekspluatācijas ilgumu un, iespējams, 
radīt bīstamu situāciju.

neizmantojiet metāliskus 
sūkļus, abrazīvus tīrīšanas 
līDzekļus, vilnas-
tērauda diegu sūkļus, 
grubuļainas drāniņas utt., 
kas var sabojāt vadības pulti, kā arī krāsns 
iekšējās un ārējās virsmas. Izmantojiet 
sūkli ar maigu tīrīšanas līdzekli vai papīra 
dvieli un izsmidzināmo stikla tīrīšanas 
līdzekli. Izsmidziniet stikla tīrīšanas līdzekli 
uz papīra dvieļa.

nesmiDziniet to tieši uz mikroviļņu krāsns.

regulāri, īpaši, ja kaut kas ir pārlijis, 
izņemiet rotējošo plati, plates 
pamatni un noslaukiet krāsns 
pamatni tīru.

šī mikroviļņu krāsns pareDzēta darbībai ar uzliktu 
rotējošo plati.

neizmantojiet mikroviļņu krāsni, ja 
grozāmā plate ir izņemta, lai to notīrītu.

izmantojiet sauDzīgu tīrīšanas līDzekli, ūdeni un 
mīkstu drānu, lai notīrītu iekšējās virsmas, 
durvju priekšējo un aizmugurējo virsmu, kā arī 
atvērumu.

nepieļaujiet tauku vai ēdiena daļu 
sakrāšanos ap durvīm.

noturīgu traipu tīrīšanai 2–3 minūtes krāsnī 
pavāriet tasītē ielietu ūdeni. Tvaiks atmiekšķēs 
traipus.

neizmantojiet tvaika tīrīšanas ierīces, lai 
tīrītu mikroviļņu krāsnis.

tasei ūDens pievienojiet neDauDz citrona sulas, 
novietojiet to uz rotējošās plates un vāriet dažas 
minūtes, lai tādējādi likvidētu krāsnī esošās 
smakas.

grila silDelements nav jātīra, jo tā lielais karstums 
izdedzina visus taukus, bet augšējam panelim 
zem grila ir nepieciešama regulāra tīrīšana. 
Tīrīšanai izmantojiet sūkli ar tīrīšanas līdzekli un 
siltu ūdeni. Ja grils netiek izmantots regulāri, 
reizi mēnesī to vajag ieslēgt uz 10 minūtēm, lai 
izdedzinātu visus netīrumus.

TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNĀ DRĪKST 
MAZGĀT:

rotējošo plates pamatni.

rotējošo stikla plati.

kraukšķu paplātes turētāju.

UZMANĪGI JĀTĪRA:
stikla plate jātīra ūDenī ar 
maigu tīrīšanas līdzekli. 
Stipri taukainās vietas jātīra 
ar beržamo sūkli un maigu 
tīrīšanas līdzekli.

vienmēr ļaujiet stikla platei pirms tīrīšanas 
atdzist.

neiegremDējiet stikla plati ūdenī un 
neskalojiet to, ja tā ir karsta. Strauja 
atdzesēšana var to sabojāt.

neizmantojiet vilnas-tērauDa beržamos 
sūkļus. Ar tiem var saskrāpēt virsmu.

APKOPE UN TĪRĪŠANA
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PRODUKTU PAGATAVOŠANA

PĀRTIKAS PLĒVE UN MAISIŅI CEPŠANAI

IETIECAMAIS PIELIETOJUMS UN PADOMI

pirms papīra vai plastmasas maisiņu ievietošanas 
mikroviļņu krāsnī, noņemiet no tiem stiepļu 
aizdares.

pārtikas plēve jāiegriež vai jāsaDursta ar dakšu, lai 
atbrīvotu lieko spiedienu un izvairītos no plēves 
sasprāgšanas, jo gatavojot veidojas tvaiks, kā 
rezultātā folija uzpūšas.

ņemot vērā, ka mikroviļņi var sasildīt noteiktu 
produktu slāni, tad, ja jūs gatavojat vairākus 
produktus vienlaicīgi, izkārtojiet tos aplī, 
cenšotie produktus likt vairāk uz malām. 

mazākie gabali gatavojas daudz ātrāk nekā lielie 
gabali. Lai produkti gatavotos vienmērīgi, 
sagrieziet tos vienādos gabalos.

mitrums iztvaiko gatavojot mikroviļņu režīmā. 

uzliekot traukam mikroviļņu krāsnīm paredzētu 
vāku, iespējams samazināt mitruma zudumu.

lielākā Daļa proDuktu turpinās gatavoties, pat tad, 
kad mikroviļņu krāsns būs pārtraukusi 
darboties. Tēpēc vienmēr atstājiet ēdienu 
krāsnī, lai tas nogatavojas izmantojot jau 
saražoto siltumu.

gatavojot mikroviļņu režīmā proDuktus 
nepieciešams apmaisīt. Maisot produktus, 
pabīdiet gatavākos produktus no šķīvja malām uz 
vidu, bet mazāk gatavos no šķīvja vidus uz malām.

plānas gaļas šķēles novietojiet vienu otrai virsū 
vai pamīšus. Biezākas šķēles, kā gaļas rulete un 
desiņas, jānovieto cieši vienu otrai blakus.

ŠĶIDRUMI

šķiDrumi var pārsniegt vārīšanās temperatūru pat 
neradot acīmredzamu burbuļošanu. Tas var 
radīt pēkšņu karstā šķidruma pārplūšanu pāri 
trauka malām.

lai no tā izvairītos:

q Neizmantojiet traukus ar taisnām malām 
un šauru kakliņu.

w Pirms trauka ievietošanas mikroviļņu 
krāsnī samaisiet šķidrumu un atstājiet 
traukā tējkaroti.

e Pēc uzskarsēšanas samaisiet vēlreiz un tad 
uzmanīgi izņemiet trauku no mikroviļņu 
krāsns.

ZĪDAIŅU PĀRTIKA

pēc zīDaiņu pārtikas vai šķiDrumu uzsildīšanas 
pudelītēs vai mazuļu traukos, pirms lietošanas 
samaisiet šķidrumu un pārbaudiet temperatūru.

tāDējāDi siltums izplatīsies vienmērīgi un tiks 
novērsta iespēja applaucēties vai apdedzināties.

pirms silDīšanas pārliecinieties, ka ir noņemts vāks 
un knupītis.

SALDĒTI PRODUKTI

lai sasniegtu labākus rezultātus, mēs iesakām 
atkausēt produktus novietojot tos tieši uz 
rotējošās stikla plates. Ja nepieciešams, varat 
izmantot plānus plastmasas traukus, kas 
paredzēti mikroviļņu krāsnīm.

vārīts ēDiens, sautējumi un gaļas mērces labāk 
atkūst, ja atlaidināšanas laikā tos apmaisa.

atDaliet gabalus, kad tie sāk atkust. Atsevišķi 
gabali atkausējas vieglāk.

GATAVOŠANAS TABULAS LASĪŠANA

tabulā ir norāDīta piemērotākā gatavošanas 
funkcija attiecīgajam ēdienam. Gatavošanas 
laiks, ja tāds ir norādīts, sākas brīdī, kad ēdiens 
tiek ielikts mikroviļņu krāsnī, izņemot 
priekšsildīšanu (ja tā ir nepieciešama). 
gatavošanas temperatūras un laiki ir tikai 
aptuveni, un tie ir atkarīgi no gatavojamā 
ēdiena daudzuma un izmantotajiem 
piederumiem. 

Gatavojot vienmēr izmantojiet mazāko 
norādīto laiku un tad pārbaudiet vai ēdiens ir 
gatavs.
lai iegūtu vislabākos rezultātus, ievērojiet 
gatavošanas tabulā sniegtos norādījumus par 
papildu piederumu (ja tādi ir pievienoti) izvēli 
un lietojumu.
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PROBLĒMU RISINĀŠANA

IERĪCE NEDARBOJAS ELEKTRONISKAIS 
PROGRAMMĒTĀJS NEDARBOJAS:

•	 Rotējošās stikla plates paliktnis atrodas tam 
paredzētajā vietā.

•	 Durvis ir kārtīgi aizvērtas.
•	 Pārbaudiet drošinātājus un pārliecinieties, 

ka strāvas padeve ir ieslēgta.
•	 Pārbaudiet, vai ierīcei ir pietiekama 

ventilācija. Uzgaidiet 10 minūtes, tad vēlreiz 
mēģiniet ieslēgt mikroviļņu krāsni.

•	 Pirms mikroviļņu krāsns atkārtotas 
ieslēgšanas atveriet tās durvis un pēc tam 
tās aizveriet.

•	 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Pagaidiet 
10 minūtes un tad mēģiniet atjaunot 
darbību vēlreiz.

Ja ekrānā redzams burts “F” un skaitlis, 
sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas servisa 
centru.

Šajā gadījumā nosauciet skaitli, kas redzams aiz 
burta “F”.

PĒCPĀRDOŠANAS APKOPES CENTRS

PIRMS SAZINĀTIES AR 
PĒCPĀRDOŠANAS APKOPES CENTRU:

1. Mēģiniet atrisināt problēmu saviem 
spēkiem, izmantojot pievienoto 
“Problēmu novēršanas pamācību”.

2. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet to vēlreiz, lai 
pārliecinātos, vai problēma ir novērsta.

Ja pēc iepriekšminētajām pārbaudēm 
problēma nav novērsta, sazinieties ar tuvāko 
pēcpārdošanas apkopes centru.
Vienmēr norādiet:

•	 īsu kļūmes aprakstu;
•	 precīzu ierīces veidu un modeli;
•	 servisa numuru (skaitli, kas nominālu datu 

plāksnītē atrodas aiz vārda “Service”), kas 
atrodas ierīces nišas labajā pusē (redzams, ja 
ierīces durvis ir atvērtas).

Servisa numurs atrodams arī garantijas 
grāmatiņā;.

•	 savu pilno adresi;
•	 savu tālruņa numuru.

PIEZĪME: ja nepieciešams remonts, lūdzu, 
sazinieties ar pilnvarotu Pēcpārdošanas 
apkopes centru (lai būtu garantija, ka tiek 
izmantotas tikai oriģinālās rezerves daļas un 
remonts tiktu veikts pareizi). 

MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪČU NODOŠANA METĀLLŪŽŅOS

 - Šī ierīce ir izgatavota no pārstrādājamiem un atkārtoti izmantojamiem materiāliem. Nododiet 
ierīci metāllūžņos saskaņā ar vietējiem noteikumiem par atkritumu likvidēšanu. Pirms 
nodošanas metāllūžņos, nogrieziet barošanas kabeli, lai ierīci nevarētu pievienot elektrotīklam.

 - Plašāku informāciju par lietotu mājsaimniecības ierīču apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi var 
iegūt pie vietējiem varas pārstāvjiem, atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzējiem vai 
veikalā, kur ierīci iegādājāties.
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spriegums 230V/50Hz

jauDas patēriņš 1900W (apVIenotaJā karalIstē 2030W)

Drošinātājs 10a (apVIenotaJā karalIstē 13a)

mikroviļņu izejas jauDa 750W

a x p x dz

ārējie izmēri (axpxDz) 382 x 595 x 320

iekšējie izmēri (axpxDz) 187 x 370 x 290

TEhNISKIE DATI

DATI PAR SILDĪŠANAS FUNKCIJAS PĀRBAUDI

saskaņā ar iec 60705.
starptautiskā elektrotehniskā komisija ir izstrādājusi standartus salīdzinošām sildīšanas funkcijas 
veiktspējas pārbaudēm dažādām mikroviļņu krāsnīm. Šai mikroviļņu krāsnij ieteicams izmantot 
šādus parametrus.

pārbauDe DauDzums aptuvenais laiks jauDas līmenis trauks

12.3.1 750g 10mIn 750W pyrex 3.220

12.3.2 475g 5½mIn 750W pyrex 3.827

12.3.3 900g 15mIn 750W pyrex 3.838

13.3 500g 2mIn 40s ātrā atkausēšana


