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ĮRENGIMAS, TRUMPAS DARBO PRADŽIOS VADOVAS
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LT SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

Krosnelėje arba arti jos 
neKaitinKite ir nenaudoKite degių 
medžiagų. Garai gali sukelti gaisro 
arba sprogimo pavojų.

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

jeigu Krosnelėje arba šalia jos 
užsiliepsnoja medžiagos arba matote 
dūmų, neatidarinėkite krosnelės 
durelių ir išjunkite krosnelę. 
Ištraukite elektros laidą arba 
maitinimą nutraukite išimdami 
saugiklį ar išjungdami grandinės 
pertraukimo įtaiso skyde.

maisto neruošKite pernelyg ilgai. 
Gali kilti gaisras.

nepaliKite Krosnelės 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.

šiame prietaise nenaudoKite 
korozinių cheminių medžiagų ir garų.  
Šio tipo krosnelė specialiai 
suprojektuota šildyti arba gaminti 
maistą.  
Ji neskirta naudoti pramonėje arba 
laboratorijose.

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

šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 
8 metų ir vyresni bei asmenys su 
silpna fizine, jutimine arba 
protine negalia ir asmenys, 
kuriems trūksta patirties ir žinių, 
jeigu jie prižiūrimi arba išmokyti 
saugiai naudoti prietaisą bei 
suvokia su tuo susijusius pavojus. 

neleisKite vaiKams žaisti su 
prietaisu. 

naudoti, valyti ir atliKti priežiūros 
darbus vaikams draudžiama, 
išskyrus atvejus, jeigu vaikai 8 
metų amžiaus arba vyresni ir yra 
prižiūrimi.

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI
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LTSVARBI SAUGOS INFORMACIJA

prietaisas ir jo pasieKiamos dalys 
naudojant gali įkaisti. 

priežiūra turi būti atliKta 
stengiantis neliesti įkaitusių 
dalių. 

prietaisą reiKia saugoti nuo 
jaunesnių nei 8 metų vaiKų, jeigu jie 
nėra nuolat prižiūrimi.

miKrobangų 
Krosnelėje negalima 
kaitinti produktų, 
esančių sandariose 
vakuuminėse pakuotėse. Dėl 
padidėjusio slėgio pakuotė 
atidarant gali būti pažeista arba 
gali sprogti.

Į s p ė j i m a s !
jei reiKia paKeisti eleKtros laidą, jį 
reikia pakeisti originaliu elektros 
laidu, kurį galima įsigyti mūsų 
techninės priežiūros 
centre. Elektros laidą 
leidžiama keisti tik 
išmokytam techninės 
priežiūros darbuotojui.

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.

nenuimKite joKių sKydų. 
reguliariai reiKia tiKrinti, ar 
nepažeisti durelių tarpiKliai ir sritys 
aplink šiuos tarpiklius. Jeigu šios 
sritys pažeistos, negalima naudoti 
prietaiso, kol jo nesuremontuos 
specialiai apmokytas techninės 
priežiūros specialistas.
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LT SVARBIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

BENDROJI INFORMACIJA
Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje! 
šis prietaisas sKirtas montuoti į baldus. 
Nenaudokite jo kaip atskirai stovinčio 
prietaiso.
šis prietaisas sKirtas šildyti maistą ir 
gėrimus. Jį naudojant džiovinti maisto 
produktus arba drabužius bei šildyti 
šildykles (šilumos akumuliatorius), 
šlepetes, kempines, drėgnas šluostes ir 
pan. medžiagas gali kilti sužalojimų, 
užsidegimo arba gaisro rizika.
Jei naudojamos mikrobangos, prietaisui 
negalima leisti veikti  jame nesant maisto 
produktų. Tai gali prietaisą pažeisti.
jei moKotės naudotis prietaisu, į vidų 
įdėkite stiklinę su vandeniu. Vanduo 
sugers mikrobangų energiją ir 
krosnelė nebus pažeista.
Krosnelės ertmėje nelaikykite jokių daiktų.
prieŠ dė dami maiŠelį į krosnelę,  
nuo popierinių ar plastikinių 
maišelių pašalinkite metalinius 
spaustukus.
KEPIMAS RIEBALUOSE
miKrobangų Krosnelės nenaudoKite 
kepti riebaluose, nes taip 
kepant neįmanoma 
reguliuoti aliejaus temperatūros.
Kad nenusidegintumėte, baigę gaminti 
maistą, indus, Krosnelės dalis ir 
priKaistuvius imKite naudodamiesi 
apsauginėmis pirštinėmis; taip pat 
naudokite karščio nepraleidžiančius 
padėkliukus.

SKYSČIAI
pavyzdžiui, gėrimai ir 
vanduo. Skystis gali įkaisti 
daugiau nei iki virimo 
temperatūros ir 
neburbuliuodamas. Dėl šios 
priežasties karštas skystis gali staigiai 
užvirti ir išsilieti. 
Kad to išvengtumėte, vadovaukitės 
šiomis instrukcijomis:
1. Nenaudokite indu su tiesiomis 

sienelėmis ir siauru kakliuku.
2. Prieš statydami indą į 

mikrobangų krosnelę, skystį 
sumaišykite. Inde palikite arbatinį 
šaukštelį.

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

BŪKITE ATSARGŪS
norėdami gauti išsamesnės 
informacijos, visada 
naudoKitės valgių 
gaminimo mikrobangų krosnelėje knyga. 
Ypač, jei gaminate arba pakartotinai 
šildote maistą, kuriame yra alkoholio.
Pašildę kūdikių maistelį  ar skysčius 
buteliuke ar stiklainėlyje, visada 
pamaišykite ir prieš patiekdami 
patikrinkite temperatūrą. Taip šilumą 
tolygiai paskirstysite ir nekils pavojus 
nusiplikyti arba nudegti.
Prieš kaitindami, būtinai nuimkite 
dangtelį ir žinduką!
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LTATITIKTIES DEKLARACIJA 

šis prietaisas, kuri pagal savo paskirtį turi sąlytį 

su maisto produktais, atitinka Europos 

reglamentą (  ) Nr. 1935/2004 ir yra sukurta, 
pagaminta ir parduodama laikantis žemos 
įtampos direktyvos 2006/95/EB (kuri pakeičia 

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 ruošimo 
lentelėje arba patiekalo recepte.

 - Naudokite tamsiu laku ar emaliu padengtas 
kepamąsias formas – tokios formos geriau 
sugeria karštį.

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

gaminio išmetimas

 - Šis prietaisas paženklintas pagal Europos 
direktyvos 2012/19/ES dėl elektros ir 
elektronikos įrenginių atliekų (EEĮA) 
reikalavimus.

 - Tinkamai išmesdami šį gaminį, prisidėsite 
prie apsaugos nuo galimo neigiamo 
poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kuri 
gali būti padaryta netinkamai išmetus šį 
gaminį.

 - Simbolis  ant gaminio arba su juo 
pateikiamuose dokumentuose 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.

73/23/EEB ir vėlesnius papildymus) saugos 
reikalavimų, EMS 2004/108/EB apsaugos 
reikalavimų. 
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LT MONTAVIMAS

PRIETAISO MONTAVIMAS

Įrengdami prietaisą vadovauKitės pateiKiamomis 
atskiromis montavimo instrukcijomis.

PRIEŠ ATLIEKANT PRIJUNGIMą

patiKrinKite, ar įtampos vertė, 
nurodyta ant duomenų 
plokštelės, atitinka jūsų namų 
elektros tinklo įtampos vertę.

nenuimKite 
miKrobangų įleidimo 
angos apsauginių 
ploKščių, kurios yra 
krosnelės ertmės 
sienelės šone. Šios plokštės 
neleidžia riebalams ir maisto 
dalelėms patekti į mikrobangų 
įleidimo angos kanalus.

prieš montuodami patikrinkite, ar 
krosnelės ertmėje nieko nėra. 

patiKrinKite, ar prietaisas 
nepažeistas. Patikrinkite, ar 
krosnelės durelės tvirtai 
prisispaudžia prie durelių 
atramos ir ar nepažeistas vidinis 
durelių sandarinimo tarpiklis. 
Krosnelę ištuštinkite ir jos vidų 
išvalykite minkštu, drėgnu 
audiniu.
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prietaisą privaloma Įžeminti. Jei bus 
nepaisoma šio reikalavimo, 
gamintojas neprisiims 
atsakomybės už asmenų, gyvūnų 
patirtas traumas ar kokių nors 
daiktų sugadinimą.

Krosnelę galima naudoti tiK 
sandariai uždarius krosnelės 
duris.

nesinaudoKite šiuo prietaisu, jei 
pažeistas jo maitinimo laidas, prietaisas 
veikia netinkamai, yra pažeistas ar buvo 
numestas. Elektros laido neįmerkite 
į vandenį. Laidą laikykite atokiai 
nuo karštų paviršių. Jei 
nepaisysite šių taisyklių, galite 
patirti elektros smūgį, gali kilti 
gaisras arba kiti pavojai.

jei maitinimo laidas pernelyg 
trumpas, kvalifikuoto 
elektriko arba techninės 
priežiūros centro darbuotojo 
paprašykite įrengti elektros 
lizdą netoli prietaiso.

maitinimo laidas turi būti 
pakankamai ilgas, kad prietaisą 
įstačius į korpusą jo ilgio pakaktų 
norint įjungti į elektros lizdą.

Kad įrengimas atitiktų esamus 
saugos reglamentus, būtina 
naudoti visų polių atjungimo 
jungiklį, kuriame tarpas tarp 
kontaktų negali būti mažesnis 
nei 3 mm.

PRIJUNGUS

Gamintojai neprisiima 
atsakomybės už problemas, 
kurios gali kilti naudotojui 
nepaisant šių instrukcijų.
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PALEIDIMO APSAUGA / UŽRAKTAS

PRIEDAI

BENDROJI INFORMACIJA
parduotuvėse galima įsigyti įvairių priedų. Prieš 
pirkdami priedą, įsitikinkite, kad jis tinka 
naudoti mikrobangų krosnelėje.

prieš pradėdami gaminti, įsitiKinKite, ar naudojami 
indai skirti naudoti krosnelėse 
ir pro juos gali praeiti 
mikrobangos.

Kai maistą ir priedus dedate į mikrobangų krosnelę, 
žiūrėkite, kad jie neliestų krosnelės vidaus 
sienelių. 

Tai labai svarbu tuo atveju, jei priedai 
pagaminti iš metalo arba turi metalinių 
dalių.

jei Krosnelei veiKiant metalo turintys priedai 
susiliestų su krosnelės vidine sienele, gali kilti 
žiežirbų ir krosnelė gali būti pažeista.

prieš įjungdami Krosnelę, visada įsitikinkite, kad 
sukamasis padėklas gali laisvai suktis.

SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMA
padėKite suKamojo padėKlo atramą po 
stikliniu sukamuoju padėklu. Ant 
sukamojo padėklo atramos 
nedėkite jokių kitų indų.

 ɳ Krosnelėje sumontuokite sukamojo padė-
klo atramą.

STIKLINIS SUKAMASIS 
PADĖKLAS
stiKlinį suKamąjį padėKlą 
naudoKite visiems gaminimo 
metodams. Jis surenka 
ištekėjusias sultis ir maisto daleles, kurios kitaip 
suteptų ir užterštų krosnelės vidų.

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

ši automatinė apsaugos funKcija įsijungia praėjus 
vienai minuteipo krosnelės perjungimo į 
budėjimo režimą (krosnelė budėjimo 
režimu veikia tada, kai rodomas 24 
valandų laikrodis arba, jei laikrodis 
nenustatytas, kai ekrane nieko nerodoma).

dureles reiKia atidaryti ir uždaryti, pvz., įdedant 
maistą, prieš atleidžiant saugos užraktą. Kitaip 
ekrane bus rodomas žodis „DOOR“ (DURELĖS).
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AUŠINIMAS

gaminimo pristabdymas: 
jeigu reiKia patiKrinti, apversti 
ar išmaišyti maistą, gaminimą 
galima pristabdyti atidarant 
dureles. Nustatymas veiks 10 
minučių.

gaminimo tęsimas: 
uždaryKite dureles ir paspauskite 
paleidimo mygtuką VIENą KARTą. 
Gaminimas bus tęsiamas nuo 
pristabdymo taško. 

Paspaudus paleidimo mygtuką  DU KARTUS, 
rodmuo padidės 30 sekundžių.

jei nenorite toliau gaminti: 
išimKite maistą, uždarykite dureles ir 
paspauskite sustabdymo mygtuką.

pasibaigus gaminimo laiKui, 10 
minučių kartą ar du per minutę 
pasigirs trumpas garsinis signalas. 
Paspauskite SUSTABDYMO 
mygtuką arba atidarykite dureles, kad šį signalą 
išjungtumėte.

pastaba: Jei pasibaigus gaminimo laikui durelės 
bus atidarytos ir vėl uždarytos, nustatymai išliks 
tik 60 sekundžių.

GAMINIMO PRISTABDYMAS ARBA SUSTABDYMAS

Kai funKcija baigiasi, krosnelėje gali įsijungti 
aušinimo procedūra. Tai normalu.  
Pasibaigus šiai procedūrai, krosnelė 
automatiškai išsijungia. 

aušinimo procedūrą galima nutraukti atidarant 
dureles, tai nedaro jokios žalos krosnelei.

paspausKite mygtuKą norėdami atidaryti dureles.

DURELIų ATIDARYMAS
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LAIKRODIS

VIRTUVĖS LAIKMATIS

pastaba:  
nustatydami laiKrodį laiKyKite dureles atidarytas. Taip turėsite 10 
minučių laikrodžiui nustatyti. Priešingu atveju kiekvieną veiksmą 
reikia užbaigti per 60 sekundžių.

q etwr

q

w

e

naudoKite šią funKciją, kai norite, jog 
virtuvės laikmatis įvairiais tikslais 
matuotų tikslų laiką, pavyzdžiui, 
verdant kiaušinius, makaronus 
arba norint, kad tešla iškiltų prieš 
kepant, ir t. t.

q mygtuKais +/- galėsite nustatyti laiką.

w paspausdami maitinimo mygtuKą keletą kartų, nustatykite galią 0 W.

e nuspausKite paleidimo mygtuKą.

Kai laiKmačio sKaičiavimas baigsis, pasigirs garsinis signalas.

prijungus prietaisą po elektros 
maitinimo pertrūkio ekranas bus 
tuščias. Jei laikrodis nenustatytas, 
ekranas bus tuščias tol, kol 
nustatysite ruošimo trukmę.

q laiKyKite paspaustą sustabdymo mygtuKą (3 sekundes), kol ims 
mirksėti kairysis (valandų) skaitmuo.

w mygtuKais +/- nustatykite valandas.

e paspausKite paleidimo mygtuKą (ims mirksėti du dešinieji (minučių) 
skaitmenys).

r mygtuKais +/- nustatykite minutes.

t vėl paspausKite paleidimo mygtuKą.
dabar laiKrodis nustatytas ir veikia.
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LTGAMINIMAS IR PAŠILDYMAS MIKROBANGOMIS

TIK MIKROBANGOS

galia rekomenduojamas naudojimas:

750 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.  
Žuvies, mėsos, daržovių ir kt. gaminimas.

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

350 W trošKinimas, sviesto tirpinimas.

160 W atitirpinimas. Sviesto, sūrio ir ledų minkštinimas.

0 W laiKymo laiko nustatymas (naudojant tik laikmatį).

q

w

e

naudoKite šią funKciją įprastai 
gamindami ir pašildydami maistą, 
pavyzdžiui, daržoves, žuvį, bulves 
ir mėsą.

q mygtuKais +/- nustatykite laiką.

w Keletą Kartų paspausdami maitinimo mygtuKą nustatykite galingumą.

e nuspausKite paleidimo mygtuKą.

prasidėjus gaminimo procesui:  
Paspaudžiant paleidimo mygtuką, laiką galima ilginti 30 sekundžių 
padalomis. Kaskart paspaudus mygtuką, laikas pailginamas 30 
sekundžių. Laiką taip pat galite pailginti arba sutrumpinti 
paspausdami mygtukus „+/-“. 

spaudžiant maitinimo mygtuKą galima keisti ir galingumo lygį. 
Paspaudus pirmą kartą, bus parodytas šiuo metu nustatytas 
galingumo lygis. Paspauskite maitinimo mygtuką keletą kartų, kad 
nustatytumėte galingumo lygį.

GALIOS LYGIS
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NEAUTOMATINIS ATITIRPINIMAS

SPARTUSIS PALEIDIMAS

Kai atitirpinate rankiniu būdu, vadovaukitės 
skirsnyje „Gaminimas ir pašildymas naudojant 
mikrobangas“ aprašyta procedūra ir pasirinkite 
160 W galingumo lygį.

reguliariai patiKrinKite gaminamą maistą. Su 
patirtimi įgysite žinių, kiek trunka atitirpinti 
įvarų kiekį produktų.

q

ši funKcija naudojama norint greitai 
pašildyti maistą, kuriame yra daug 
vandens, pavyzdžiui, netirštas 
sriubas, kavą arba arbatą.

q nuspausKite paleidimo mygtuKą.

ši funKcija automatišKai paleidžiama naudojant didžiausią mikrobangų 
galingumo lygį ir 30 sekundžių gaminimo trukmę. Kaskart paspaudus 
mygtuką, laikas pailginamas 30 sekundžių. Funkcijai pradėjus veikti, 
laiką taip pat galite pailginti arba sutrumpinti paspausdami 
mygtukus „+/-“.

apsuKite didelius mėsos gabalus su Kaulais praėjus 
pusei nustatytos atitirpinimo trukmės.

virtas maistas, trošKiniai ir mėsos padažai 
geriau atitirpsta, jeigu atitirpinant jie 
pamaišomi.

atitirpinant geriau maisto produktą 
atitirpinti mažiau ir leisti šiam procesui baigtis 

produkto laikymo metu.

laiKymo laiKas po atitirpinimo visada pagerina 
rezultatus, nes tada temperatūra 
tolygiai paskirsto visame maisto 
tūryje.

šaldytą maistą plastiKiniuose maišeliuose, plastiko 
plėvelėje ar kartono pakuotėse galima dėti 
tiesiai į krosnelę, jeigu pakuotė neturi 
metalinių dalių (pvz., vielinių spaustukų).

nuo paKuotės formos priklauso 
atitirpinimo laikas. Maistas plokščiose 
pakuotėse atitirpsta greičiau negu 
giliose dėžėse.

atsKirKite dalis, kai jos pradeda atitirpti.  
Atskiri gabalai atitirpsta greičiau.

jei Kai Kurios maisto dalys per daug 
įkaista, (vištos šlaunelių ar 
sparnelių galai), uždenkite jas 
nedidelėmis aliuminio folijos 
skiautėmis.
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LTSPARTUS ATITIRPDYMAS

MAISTO PRODUKTAS PATARIMAI

mėsa (100 g–2,0 kg) Malta mėsa, pjaustiniai, žlėgtainiai arba kepsniai.
apversKite maistą, kai krosnelė paragins.

pauKštiena (100 g–2,0 kg) Visa višta, gabalėliai arba filė.
apversKite maistą, kai krosnelė paragins.

žuvis (100 g–2,0 kg) Visa, gabaliukai arba filė.
apversKite maistą, kai krosnelė paragins.

jeigu maistas nenurodytas šioje lentelėje ir jei jo svoris didesnis arba mažesnis nei rekomenduojamas 
svoris, reikia atlikti procedūrą, nurodytą skyriuje „Gaminimas ir pašildymas mikrobangų krosnelėse“ 
ir parinkti 160 W atitirpinimo galingumą.

q ew

naudoKite šią funKciją tik tuo atveju, jei 
produkto svoris yra nuo 100 g iki 2 kg.

visada dėKite maistą ant stiklinio 
sukamojo padėklo.

q paspausKite sparčiojo atitirpinimo mygtuKą.

w mygtuKais + / - nustatykite maisto svorį.

e nuspausKite paleidimo mygtuKą.

praėjus pusei atitirpinimo laiKo, krosnelė išsijungs ir paragins APVERSTI 
MAISTĄ.

 ɳ Atidarykite dureles.
 ɳ Apverskite maistą.
 ɳ Uždarykite dureles ir krosnelę vėl paleiskite paspausdami palei-

dimo mygtuką.

pastaba: Jei po 2 minučių maistas neapverčiamas, krosnelė automatiškai 
pradeda vėl veikti. Tokiu atveju atitirpinimo laikas bus ilgesnis.

SVORIS:

šiai funKcijai turi būti žinomas visas 
maisto svoris. Tada krosnelė 
automatiškai apskaičiuos laiką, 
reikalingą šiai procedūrai atlikti.

jei svoris mažesnis arba didesnis nei 
reKomenduojamas svoris: atlikite procedūrą, 
nurodytą skyriuje „Gaminimas ir pašildymas 
mikrobangų krosnelėse“, o atitirpindami 
nustatykite 160 W galingumą.

UŽŠALDYTI PRODUKTAI: 

jeigu maisto temperatūra auKštesnė, negu gilaus 
užšaldymo temperatūra (–18 °C), 
pasirinkite mažesnį maisto svorį.

jeigu maisto temperatūra žemesnė, negu 
gilaus užšaldymo temperatūra (-18 °C), 
pasirinkite didesnį maisto svorį.
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valymas – tai vienintelė priežiūros 
priemonė, kuri paprastai turi būti 
atliekama. 

jeigu neužtiKrinsite Krosnelės 
švaros, gali būti sugadintas 
paviršius, taip pat tai gali 
neigiamai paveikti įrenginio 
eksploatavimo laiką bei sukelti 

pavojų.

nenaudokite metalinių  
Šveičiamų jų  kempinė lių , 
abrazyvinių  valiklių , 
vielinių šveitiklių, 
šiurkščių skudurėlių ir kitų 
priemonių, kurios gali pažeisti valdymo 
pultą ir prietaiso vidinius bei išorinius 
paviršius. Naudokite kempinę, suvilgytą 
švelnaus poveikio plovikliu, arba popierinį 
rankšluostį ir purškiamąjį stiklų valiklį. 
Purškiamojo stiklų valiklio užpurkškite ant 
popierinio rankšluosčio.

nepurkŠkite tiesiai ant 
krosnelės.

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

ši Krosnelė pritaiKyta veikti, kai sukamasis 
padėklas yra įdėtas.

nejunKite mikrobangų krosnelės, jei 
sukamąjį padėklą išėmėte nuvalyti.

vidinius 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 sunKu nuvalyti, krosnelėje 2–3 minutes 
pavirkite puodelį vandens. Garai suminkštins 
šias dėmes.

miKrobangų Krosnelei valyti 
nenaudoKite valymo garais 
prietaisų.

norėdami iš Krosnelės pašalinti Kvapus, į puodelį 
vandens įlašinkite citrinos sulčių, padėkite 
puodelį ant sukamojo padėklo ir, įjungę 
krosnelę, pavirkite vandenį keletą minučių.

GALIMA PLAUTI INDAPLOVĖJE:

suKamojo padėKlo atrama.

stiKlinis suKamasis padėKlas.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
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eleKtros tinKlo įtampa 230 v / 50 Hz

nominalios galios įvestis 1300 W

saugiKlis 10 a (jk 13 a)

mW išvesties galia 750 W

aukštis x plotis x gylis

išoriniai matmenys (auKštis x plotis x gylis) 382 x 595 x 320

vidiniai matmenys (auKštis x plotis x gylis) 187 x 370 x 290

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

KAITINIMO CHARAKTERISTIKų TESTAVIMO DUOMENYS

atitinKa iec 60705.
tarptautinė eleKtrotechniKos Komisija nustatė įvairių mikrobangų krosnelių kaitinimo charakteristikų 
palyginamojo tikrinimo standartą. Rekomendacijos šiai krosnelei:

bandymas KieKis apytiKris laiKas galios lygis indas

12.3.1 750 g 10 min. 750 W „pyrex 3.220“

12.3.2 475 g 5 ½ min. 750 W „pyrex 3.827“

12.3.3 900 g 15 min. 750 W „pyrex 3.838“

13.3 500 g 2 min. 40 sek. spartusis atitirpinimas

LT
jei Krosnelė neveiKia, nevykdykite jokių remonto darbų, 
kol neatliksite tokių patikrų.

 ɳ Patikrinkite, ar sukamasis padėklas ir jo atrama yra 
jiems skirtose vietose.

 ɳ Patikrinkite, ar kištukas gerai įkištas į sieninį elek-
tros lizdą.

 ɳ Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos durelės.
 ɳ Patikrinkite saugiklius ir ar elektros tinklu teka srovė.
 ɳ Patikrinkite, ar krosnelė gerai ventiliuojama.
 ɳ Palaukite 10 minučių, tada vėl pabandykite nau-

doti krosnelę.
 ɳ Prieš bandydami dar kartą, atidarykite ir uždary-

kite  dureles.
toKiu būdu pašalinus triKtį, jums nereiKės be reikalo 
kreiptis į techninės priežiūros centrą, už kurio paslaugas 
imamas mokestis.  
Kreipdamiesi į techninės priežiūros centrą, nurodykite 
serijos numerį ir krosnelės tipo numerį (žiūrėkite ant 
techninės priežiūros etiketės). Daugiau rekomendacijų 
rasite garantijos knygelėje.

jei reiKia paKeisti eleKtros laidą, jį reikia pakeisti 
originaliu elektros laidu, kurį 
galima įsigyti mūsų techninės 
priežiūros centre. Elektros 
laidą leidžiama keisti tik 
išmokytam techninės priežiūros 
darbuotojui.

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.

Nenuimkite jokių skydų.

TRIKČIų ŠALINIMO VADOVAS
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Gamintojas: Whirlpool Europe S.r.l. Socio Unico, Viale G. Borghi 27, 21025 Comerio (VA) ITALY


