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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:
 - Saugokite šias instrukcijas, kad galėtumėte pasižiūrėti ateityje, ir 

visada turėtumėte šalia.
 - Mūvėkite apsaugines pirštines, kai išpakuojate ir montuojate 

prietaisą.
 - Prietaisą perkelti ir įrengti turi du ar daugiau žmonių.
 - 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 gali pakeisti turi kvalifikuotas elektrikas. Kreipkitės į 
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

 - Taisyklėse reikalaujama prietaisą įžeminti.
 - Kai prietaisas įleidžiamas į montuojamąjį baldą, jo maitinimo laidas 

turi būti pakankamai ilgas, kad prietaisą būtų galima įjungti į elektros 
lizdą.

 - Tam, kad įrengimas atitiktų esamus saugos reglamentus, būtina 
naudoti daugiapolį atjungimo jungiklį, kuriame tarpas tarp kontaktų 
negali būti mažesnis nei 3 mm.

 - Nenaudokite ilginamųjų laidų, šakotuvų ir adapterių.
 - Nejunkite prietaiso į tinklo lizdą, kuris valdomas nuotoliniu būdu ar 

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

naudotojui.
 - Jei indukcinės kaitlentės paviršius įtrūkęs, nenaudokite jos, išjunkite 

prietaisą, kad išvengtumėte galimo elektros šoko (tik modeliams su 
indukcine funkcija). 

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

 - Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje maistui ruošti. Jį naudoti 
kitiems tikslams, pvz., šildyti patalpai, draudžiama. Gamintojas 
neprisiima atsakomybės už asmenų ar gyvūnų traumas ar turto 
sugadinimą, jei nesilaikoma anksčiau pateiktų rekomendacijų ir 
atsargumo priemonių.

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

 - Maži vaikai (0-3 metų) ir vyresni vaikai (3-8 metų) turi būti saugiu 
atstumu nuo prietaiso, nebent visą laiką yra prižiūrimi.

 - 8 metų ir vyresni vaikai, asmenys su psichine, jutikline ar protine 
negalia bei asmenys, kuriems trūksta patirties arba žinių, prietaisu 
gali naudotis tik tuo atveju, jeigu jie yra prižiūrimi arba tinkamai 
apmokami saugiai prietaisu naudotis ir supranta su tuo susijusius 
pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai 
neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso.

 - Naudodami prietaisą ir jį panaudoję nelieskite kaitinamųjų elementų 
arba 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 orkaitę, leiskite iš jos pamažu išeiti karštam orui ar 
garams. Kai prietaiso durelės uždarytos, karštas oras išeina pro angą, 
esančią virš valdymo skydelio. 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.

 - Prietaise nekaitinkite sandarių stiklainių arba taros. Dėl stiklainyje 
susidariusio slėgio jis gali sprogti ir pažeisti prietaisą.
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 - Nenaudokite taros, pagamintos iš sintetinių medžiagų.
 - Perkaitintas aliejus arba riebalai lengvai užsiliepsnoja. Kai gaminate 

patiekalus, kuriuose daug riebalų ar aliejaus, būkite budrūs.
 - Gamindami prietaiso niekada nepalikite neprižiūrimo.
 - Jei į gaminamus patiekalus įpilate alkoholinių gėrimų (pavyzdžiui, 

romo, konjako, vyno), nepamirškite, kad esant aukštai temperatūrai 
alkoholis garuoja. Todėl kyla pavojus, kad alkoholio garai, palietę 
elektrinius kaitinamuosius elementus, gali užsiliepsnoti.

 - Perkaitintas aliejus arba riebalai lengvai užsiliepsnoja. Visada 
stebėkite gaminimą, kai gaminate su daug riebalų, aliejaus ar 
alkoholio (pvz., romo, vyno ar konjako).

 - Niekada nenaudokite valymo garais įrangos.
 - Nelieskite orkaitės vykstant pirolizės ciklui. Neprileiskite vaikų prie 

orkaitės vykstant pirolizės ciklui. Išsipylusį orkaitės viduje skystį ar 
maistą išvalykite prieš prasidedant valymo ciklui (tik orkaitėms su 
pirolizės funkcija).

 - Atliekant ir pasibaigus pirolizės ciklui prietaisą reikia saugoti nuo 
gyvūnų (taikoma tik orkaitėms su pirolizės funkcija).

 - Naudokite tik šiai orkaitei rekomenduotą temperatūros zondą.
 - Nenaudokite šiurkščių braižančių valiklių ar aštrių metalinių 

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

 - Prieš keisdami lemputę įsitikinkite, jog prietaisas išjungtas, kad 
išvengtumėte elektros šoko.

 - Nenaudokite aliuminio folijos maistui gaminimo inde uždengti (tik 
orkaitėms su pridedamu gaminimo indu).

Kaip išmesti buities prietaisus
 - Šis prietaisas pagamintas naudojant perdirbamas arba pakartotinai naudojamas medžiagas. Prietaisą 

išmeskite paisydami vietos atliekų išmetimo reglamentų. Prieš išmesdami, nupjaukite elektros 
maitinimo laidą.

 - Dėl išsamesnės informacijos apie buities elektros prietaisų apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą, 
kreipkitės į kompetentingą vietos instituciją, buities atliekų surinkimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje 
pirkote prietaisą.
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EKOLOGIŠKO PROJEKTAVIMO PRINCIPAI  
Šis prietaisas atitinka ekonomiško dizaino reikalavimus pagal Europos Sąjungos direktyvas Nr. 65/2014 ir 
Nr. 66/2014 vadovaujantis Europos standartu EN 60350-1.

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
 - Orkaitę įkaitinkite 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.

Gaminio išmetimas
 - Šis prietaisas paženklintas pagal Europos 

direktyvos 2012/19/ES 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.
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ĮRENGIMAS
Išpakavę orkaitę patikrinkite, ar ji gabenant nebuvo pažeista ir ar gerai užsidaro orkaitės durelės.
Jei kyla problemų, kreipkitės į prekybos atstovą arba artimiausią techninės priežiūros centrą. Kad 
nepažeistumėte orkaitės, nuo polistireno putos pagrindo nuimkite ją tik prieš įrengdami.
Prieš montuodami prietaisą perskaitykite visas rekomendacijas dėl saugos, pateiktas 2, 3, 4 psl.
Įrengdami prietaisą vadovaukitės montavimo instrukcijomis I, II, III puslapiuose.

MONTUOJAMOJO BALDO PARUOŠIMAS
• Virtuvės baldai, kurie liečiasi su orkaite, turi būti atsparūs karščiui (min. 90 °C).
• Spintelės pjovimo darbus atlikite prieš montuodami orkaitę ir gerai nuvalykite visas medienos drožles 

bei pjuvenas.
• Orkaitę įrengus, jos apačia turi būti neprieinama.
• Tam, kad prietaisas gerai veiktų, neužblokuokite minimalaus tarpo, esančio tarp stalviršio ir viršutinio 

orkaitės krašto.

ELEKTROS ĮVADAS
Įsitikinkite, ar ant duomenų plokštelės nurodyta 
elektros įtampos vertė yra tokia pat kaip ir elektros 
tinklo įtampos vertė. Duomenų plokštelė yra ant 
priekinio orkaitės krašto (ją pamatysite atidarę 
dureles).

• Maitinimo kabelį  
(H05 RR-F tipo, 3 x 1,5 mm2) gali pakeisti  
tik kvalifikuotas elektrikas.

Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. 
Orkaitė yra užprogramuota pasisavinti daugiau nei 
2,5 kW energijos (tai rodo žymė „16 A“ 
nustatymuose, kaip pavaizduota 10psl.), o tai yra 
suderinama su didesnės nei  
3 kW galios elektros srove buitiniams poreikiams. 
Jei tiekiama elektros galia yra mažesnė, nustatymą 
reikia sumažinti (nustatymuose rinkitės „13 A“).

BENDROJO POBŪDŽIO REKOMENDACIJOS
Prieš eksploatavimą:
 - Nuo priedų nuimkite kartotines apsaugines 

dalis, apsauginę plėvelę ir lipnias etiketes.
 - Išimkite priedus iš orkaitės ir pakaitinkite 200 °C 

temperatūroje apie valandą, kad pašalintumėte 
kvapą ir dūmus nuo izoliuojančių medžiagų ir 
apsauginio tepalo.

Eksploatavimo metu:
 - Ant durelių nedėkite sunkių daiktų – jie dureles 

gali pažeisti.
 - Už durelių nesilaikykite, nieko nekabinkite ant 

jų rankenos.
 - Prietaiso viduje neklokite aliuminio folijos.
 - Niekada nepilkite vandens tiesiai į karštą orkaitę 

– gali būti pažeista emalio danga.
 - Puodų ir prikaistuvių niekada nevilkite per 

orkaitės dugną – galite pažeisti emalio dangą.
 - Pasirūpinkite, kad kitų prietaisų elektros laidai 

neliestų karštų orkaitės dalių ir jų neprispaustų 
orkaitės durelės.

 - Orkaitę visada saugokite nuo atmosferos 
veiksnių.

PRIEŠ NAUDOJIMĄ
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PRIETAISAS 
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1. Valdymo pultas
2. Ventiliatorius 
3. Žiedinis kaitinimo elementas (nesimato)
4. Skersinės grotelės (lentynų skaičius nurodytas 

orkaitės viduje, priekinėje dalyje)
5. Durelės 
6. Apatinis kaitinamasis elementas (nesimato)
7. Sukamasis iešmas (jei yra)
8. Mėsos zondo įsmeigimo vieta (jei yra)
9. Duomenų plokštelė (nenuimkite)
10. Lemputė
11. Viršutinis kaitinamasis elementas / kepintuvas

PASTABA:
 - Gaminant tam tikrais intervalais gali pradėti veikti aušinimo ventiliatorius, kad būtų sumažintas energijos 

sunaudojimas.
 - Gaminimo pabaigoje orkaitę išjungus aušinimo ventiliatorius gali kurį laiką dar veikti.
 - Kai gaminimo metu atidaromos durelės, kaitinimo elementas išsijungia.

PRIEDAI

Fig. A Fig. B 

Fig. C Fig. D 

Fig. E Fig. F 

A. Grotelių lentyna:
• kepimas ant grotelių
• galima dėti keptuvę, torto formą ir pan.

B. Surinkimo padėklas:
• skirtas surinkti varvančius riebalus
• mėsai, žuviai ir pan. kepti.

C. Kepimo padėklas:
• duonai ir pyragaičiams
• mėsai, žuviai ir pan.

D. Slankiosios lentynos (tik kai kuriuose 
modeliuose):

• paprasčiau ir patogiau naudoti lentynas ir 
padėklus.

E. Sukamasis iešmas (tik tam tikruose modeliuose):
• šį priedą naudokite norėdami tolygiai iškepti 

didelius mėsos ir paukštienos gabalus.

F. Mėsos zondas (tik tam tikruose modeliuose):
• maisto vidinei temperatūrai matuoti.

Priklausomai nuo įsigyto modelio, priedų skaičius gali skirtis.

NEPATEIKIAMI PRIEDAI
Kitų priedų galima nusipirkti atskirai iš aptarnavimo po pardavimo skyriaus.
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KAIP GROTELIŲ LENTYNAS IR KITUS PRIEDUS ĮDĖTI Į ORKAITĘ

1. Grotelių lentyną įdėkite horizontaliai, į viršų 
pakeldami dalį „A“ (1 pav.).

2. Kitus priedus, pvz., surinkimo padėklą ir 
kepimo padėklą, dėkite taip pat kaip ir 
grotelių lentyną (2 pav.).

A

Fig. 1 

Fig. 2 

KAIP ĮDĖTI SLANKIĄSIAS LENTYNAS (JEI JŲ YRA)

Iš dalies arba visiškai ištraukus slankiąsias lentynas 
bus lengviau pasiekti ir naudoti grotelių lentynas ir 
padėklus.

1. Nuimkite ant šoninių laikiklių tvirtinamas 
groteles(1 pav.)  
(naudojant iki galo ištraukiamus slankiklius iš 
pradžių reikia išsukti tvirtinimo varžtą).

2. Išimkite plastikinę apsaugą nuo slankiųjų 
lentynų (2 pav.).

3. Užkabinkite viršutinę slankiklių dalį ant 
grotelių laikiklių. Patikrinkite, ar teleskopiniai 
bėgeliai gali laisvai judėti orkaitės priekinėje 
dalyje. 
Tada tvirtai paspauskite slankiųjų lentynų 
apatinę dalį į grotelių laikiklį, kad ji 
spragtelėjusi būtų įstatyta į reikalingą vietą (3 
pav.).

4. Į orkaitės vidų vėl įdėkite ant šoninių laikiklių 
tvirtinamas groteles (4 pav.).

5. Ant slankiklių dėkite priedus (5, 6 pav.).

2

1

Fig. 1 Fig. 2 

Fig. 3 Fig. 4 

Fig. 5 Fig. 6 

ORKAITĖS NAUDOJIMAS

ŠONINIŲ GROTELIŲ NUĖMIMAS

Prieš paleisdami automatinį orkaitės valymą (žr. 11 
skyrių), išimkite iš vidaus visus priedus.

Vadovaudamiesi paveikslėliais (1, 2, 3 pav.) išimkite 
šonines atramas ir (jei yra) išsukite jas laikančias 
veržles.

PASTABA: Jei nesilaikysite šių nurodymų, galite visam 
laikui sugadinti priedus.

Fig. 1 Fig. 2 

2

1

Fig. 3 
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VALDYMO PULTO APRAŠYMAS

RANKENĖLĖS IR MYGTUKAI

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.

LEMPUTĖ
skirta įjungti ir išjungti lemputę.

TEMPERATŪRA
skirta nustatyti temperatūrą.

ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS
įjungiama ir išjungiama orkaitė.

PALEIDIMAS
įjungiamos kepimo funkcijos.

ATGAL
grįžti į ankstesnį ekraną.

TRUKMĖ
nustatyti laikmatį, kepimo trukmę, 
pailginti kepimo ciklo trukmę.

KAIRYSIS EKRANAS

Šiame ekrane rodomos pagrindinės kepimo 
funkcijos.  
Pasirenkama funkcija rodoma ryškiau.
Simboliais rodomos funkcijos. Išsamaus 
apibūdinimo ieškokite lentelėje 17psl.

DEŠINYSIS EKRANAS

Šiame ekrane rodomas laikrodis,  
„6th Sense“  ir specialiųjų kepimo funkcijų  
nustatymo meniu blokai, visų funkcijų išsami 
informacija ir informacija, padėsianti sureguliuoti 
visus kepimo parametrus.
Jei neužsidega paskutinioji dešinioji specialiųjų 
funkcijų parinkčių grupės piktograma, tai reiškia, 
kad automatinio valymo funkcijos nėra.

KAIRYSIS EKRANAS JUTIKLINIAI MYGTUKAI RANKENĖLĖ JUTIKLINIAI MYGTUKAI DEŠINYSIS EKRANAS
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1.1 LAIKMAČIO NUSTATYMAS
Įjungus orkaitę pirmą kartą, reikia nustatyti laikrodį.

Valandas galite nustatyti sukdami  .

Paspauskite  ir patvirtinkite.

Minutes galite nustatyti sukdami  .

Paspauskite  ir patvirtinkite.

PASTABA: jei laiką norite pakeisti, kai orkaitė išjungta, 
paspauskite ir bent 1 sek. palaikykite , tada 
pakartokite anksčiau išvardytus veiksmus. Jei buvo 
nutrūkęs elektros tiekimas, laikrodį reikės nustatyti iš 
naujo.

1.2 NUSTATYMAI
Jei reikia, temperatūros vienetus ir elektros galios 
nustatymus galima koreguoti pakeičiant 
numatytąsias vertes (°C ir 16 A).
Paspauskite ir bent 5 sek. palaikykite , kai orkaitė 
išjungta (žr. 1.3 skyrių).

Pasukite  ir pasirinkite °C arba °F.

Paspauskite , kad reikšmę patvirtintumėte.

Pasukite  ir pasirinkite galią (16A arba 13A).

Paspauskite , kad reikšmę patvirtintumėte.
PASTABA: Patvirtinus nustatymus gali reikėti iš naujo 
nustatyti laikrodį.

1.3 ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS
Kai prietaisas yra išjungtas, rodomas 24 valandų 
laikrodis.

Paspauskite , kad orkaitę įjungtumėte 
(palaikykite ½ sek.).
Kai orkaitė įjungiama, įsijungia abu ekranai. 
Galima naudoti visas rankenėlės ir jutiklinių mygtukų 
funkcijas.

   

PASTABA: Paspauskite , kad užbaigtumėte 
vykdomą kepimo ciklą, o prietaisą išjungtumėte. 

2 FUNKCIJOS PASIRINKIMAS
Pasirinkite kepimo ciklus ir kitas funkcijas. 
Apibūdinimų ieškokite lentelėje 17ir  
18 psl.

Paspauskite  ir įjunkite orkaitę.

Pasukite  ir pasirinkite pagrindinę funkciją: 
pasirenkama funkcija rodoma ryškiau.

Pasauskite  ir patvirtinkite pasirinkimą.

PASTABA: Pasirinkite „6th Sense“  arba 
specialiąsias funkcijas , kad pereitumėte prie 
susijusių parinkčių grupių dešiniajame ekrane (žr. 
atitinkamą skyrių (7, 8) 13psl.).

Tęskite, kaip apibūdinta sk. „Spartusis 
paleidimas“ (3 sk.), norėdami iškart įjungti kepimo 
funkciją, arba vykdykite režimo nustatymo 
pagalbines instrukcijas, kaip apibūdinta 4, 5 ir 6 sk.

ORKAITĖS NAUDOJIMAS
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3 SPARTUSIS PALEIDIMAS
Ši funkcija leidžia praleisti režimo nustatymo 
pagalbines instrukcijas ir pereiti iškart prie kepimo 
ciklo įjungimo.

Paspauskite   ir greitai įjunkite bet kurią 
funkciją. 

Orkaitėje įsijungs kepimo ciklas be nustatytos 
trukmės (žr. 5.1 sk.) su numatytąja temperatūra, 
ekrane bus rodomas laikmatis, kurio rodmenys 
didės pagal kepimo eigos trukmę.

Paspauskite , kad iškart pradėtumėte kepimo 
ciklą, kuriam naudojamos vėliausiai nustatytos 
reikšmės.

4 TEMPERATŪROS NUSTATYMAS
Galite reguliuoti visų kepimo ciklų temperatūrą, 
išskyrus kepintuvo  , intensyvaus kepintuvo  , 

šilumos palaikymo  ir kildinimo  programas.

Paspauskite  ir patvirtinkite reikiamą funkciją.

Piktograma °C/°F pradeda mirksėti. 

   

Pasukite  ir nustatykite reikiamą temperatūrą.

Paspauskite , kad patvirtintumėte ir 
pereitumėte prie trukmės nustatymo (žr. 5 sk.), 

arba paspauskite , kad pasirinktumėte spartųjį 

paleidimą.

PASTABA: Pasukite  ir sureguliuokite 
temperatūrą, kuri bus naudojama per kepimo ciklą.

4.1 KEPINTUVO LYGIO NUSTATYMAS

Nustatomas galios lygis kepintuvo   ir 
intensyvaus kepintuvo  režimų funkcijoms. 
Kepinant galima naudoti vieną iš 3 nustatytųjų 
galios lygių: 
-1- (žemas), -2- (vidutinis), -3- (aukštas). 
Dešiniajame ekrane numatytoji vertė rodoma tarp 
dviejų mirksinčių brūkšnelių „- -“.

   

Pasukite  ir nustatykite reikiamą lygį.

Paspauskite , kad patvirtintumėte ir 
pereitumėte prie trukmės nustatymo (žr. 5 sk.), 

arba paspauskite , kad pasirinktumėte spartųjį 

paleidimą.

PASTABA: Pasukite  ir sureguliuokite kepintuvo 
lygį, kuris bus naudojamas  per kepimo ciklą.

4.2 ĮKAITINIMO FAZĖ

Įjungus tam tikras funkcijas (standartinė  , 
priverstinio oro srauto  , standartinio kepimo  , 

greitojo įkaitinimo  ) vykdomas kaitinimas, kuris 
pradedamas automatiškai ir padeda greitai pasiekti 
reikiamą temperatūrą.

   

Prie numatytos temperatūros mirksinti rodyklė 
rodo, kad vyksta įkaitinimo fazė. 
Kai orkaitė įkaista iki reikalingos temperatūros, 
pasigirsta garsinis signalas. 

Sudėkite maistą į orkaitę ir uždarykite dureles: 
orkaitė automatiškai paleidžia pasirinktą kepimo 
ciklą.

PASTABA: Jei įdėsite maistą į orkaitę prieš pasibaigiant 
kaitinimui, kepimo rezultatas gali būti prastesnis.
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5 TRUKMĖS NUSTATYMAS
Nustatę temperatūrą galite pasirinkti funkcijos 
veikimo trukmę. 

Mirksi  piktograma.

Paspauskite  arba  ir paleiskite kepimo ciklą 
be nurodyto laiko(5.1).

Pasukite ir nustatykite trukmę.

Paspauskite , kad patvirtintumėte kepimo laiką 

(5.2) ir pereitumėte prie pabaigos laiko nustatymo, 

arba paspauskite , kad pasirinktumėte spartųjį 

paleidimą.

PASTABA: Paspauskite , jei kepant norite keisti 
trukmę. 

5.1 KEPIMO CIKLAS NENURODANT 
TRUKMĖS

Pasirinkus kepimo ciklą nenurodant trukmės, 
dešiniajame ekrane rodoma kepimo trukmė 
minutėmis iki to momento ir „:“ mirksi. 

   

Paspauskite , kad bet kuriuo metu 
užbaigtumėte kepimo ciklą ir išjungtumėte 
orkaitę.

PASTABA: Paspauskite , kad perjungtumėte iš 
kepimo ciklo nenurodžius trukmės į konkrečios 
trukmės kepimo ciklą ir nustatytumėte pabaigos 
laiką.

5.2 KEPIMO CIKLAS NURODANT TRUKMĘ
Pasirinkus kepimo ciklą nurodant trukmę, 
dešiniajame ekrane rodoma likusi kepimo trukmė 
minutėmis ir „:“ mirksi. 

   

Paspauskite  , kad bet kuriuo metu 
užbaigtumėte kepimo ciklą.

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

PASTABA: Į trukmę neįeina įkaitinimo fazės laikotarpis.

6 GAMINIMO LAIKO PABAIGOS  
SU ATIDĖTU PALEIDIMU NUSTATYMAS

Galite nustatyti norimą funkcijos pabaigos laiką.

Dešiniajame ekrane rodomas kepimo ciklo 
pabaigos laikas, o piktograma  mirksi. 

Pasukite  , kad nustatytumėte reikiamą 
pabaigos laiką.

Paspauskite , kad patvirtintumėte.

PASTABA: Į laiką, rodomą laikmatyje, įeina trukmės 
nustatymas. Kai naudojamas atidėjimas, visada galima:
Pasukite  , kad pabaigos laiką labiau atidėtumėte.

Paspauskite , kad sureguliuotumėte 
temperatūros lygį.

Paspauskite , kad sureguliuotumėte trukmę.

Jei funkcija vykdoma su įkaitinimo etapu, nustačius 
atidėjimo laiką jis bus praleistas.

ORKAITĖS NAUDOJIMAS
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7 „6TH SENSE“ FUNKCIJOS
Naudojama norint pasirinkti iš 6 skirtingų kepimo 
ciklų su iš anksto nustatytomis vertėmis. Visų funkcijų 
sąrašo ir apibūdinimų ieškokite lentelėje 17psl.

Pasukite   ir pasirinkite „6th Sense“ funkciją.

   

Paspauskite  ir patvirtinkite.

Pasukite  ir pasirinkite reikiamą „6th Sense“ 
funkciją.

Paspauskite , kad patvirtintumėte ir 
pereitumėte prie trukmės / pabaigos laiko reikšmių 
nustatymo, arba paspauskite , kad įjungtumėte 
spartųjį paleidimą.

PASTABA: visoms  
„6th Sense“ funkcijoms orkaitės įkaitinti nereikia. 
Informacijos apie siūlomą kepimo temperatūrą ir 
trukmę rasite lentelėje 19psl.

„6TH SENSE“ TEMPERATŪROS NUSTATYMAS IŠ 
NAUJO
Jei per „6th Sense“ kepimo ciklą orkaitės viduje 
temperatūra sumažėja, nes buvo atidarytos durelės, 
„6th Sense“ temperatūros nustatymo iš naujo funkcija 
automatiškai atkurs ankstesnę temperatūrą.
Atkuriant „6th Sense“ temperatūrą ekrane rodoma 
„gyvatėlė“, kol pasiekiama nustatyta temperatūra.

   

PASTABA: Kai įjungiamas kepimo ciklas nustačius 
trukmę, kad būtų galima užtikrinti kepimo kokybę, 
kepimo trukmė bus pailginama tiek, kiek buvo 
laikomos atidarytos durelės.

8 SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS
Galite pasirinkti įvairius specialiuosius kepimo ciklus. 
Visų funkcijų sąrašo ir apibūdinimų ieškokite lentelėje 
18psl.

Pasukite  ir pasirinkite specialiąją funkciją.

   

Paspauskite  ir patvirtinkite.

Pasukite  ir pasirinkite reikiamą specialiąją funkciją.

Paspauskite , kad patvirtintumėte ir 
nustatytumėte reikšmes, arba paspauskite , kad 
įjungtumėte spartųjį paleidimą.

8.1 SPARTUSIS ĮKAITINIMAS
Orkaitė greitai įkaitinama. Išsamūs apibūdinimai 
pateikiami 18psl.
Prieiga prie specialiųjų funkcijų .

Pasukite  ir pasirinkite  .

Paspauskite  ir patvirtinkite.

Pasukite  ir pasirinkite reikiamą temperatūrą.

Paspauskite , kad paleistumėte spartųjį 
įkaitinimą, arba paspauskite  , kad 
nustatytumėte kepimo ciklo trukmę.

Kai orkaitė įkaista iki reikalingos temperatūros, 
pasigirsta garsinis signalas.
Sudėkite maistą į orkaitę ir uždarykite dureles: 
orkaitė automatiškai pradeda kepimo ciklą 
išlaikydama pasiektą temperatūrą.
Nedėkite maisto į orkaitę, kol nepasibaigia sparčiojo 
įkaitinimo ciklas.
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9 AUTOMATINIS ORKAITĖS VALYMAS (TIK TAM TIKRUOSE MODELIUOSE)
Jei neužsidega paskutinioji dešinioji specialiųjų funkcijų parinkčių grupės piktograma, tai reiškia, 
kad automatinio valymo funkcijos nėra.

„SMARTCLEANTM“ VALYMO CIKLAS  
(JEI YRA)

Šios funkcijos apibūdinimas pateikiamas ir funkcijų 
lentelėje 18psl.
Kai orkaitė šalta, užpilkite 200 ml vandens ant 
orkaitės dugno ir uždarykite dureles.
Prieiga prie specialiųjų funkcijų .

Pasukite    ir pasirinkite  .

Paspauskite   ir patvirtinkite.

Paspauskite , kad iškart paleistumėte 

SMARTCLEANTM ciklą, arba paspauskite    , kad 

nustatytumėte pabaigos laiką / atidėjimą (žr. 6 sk.).

Pasibaigus ciklui iššluostykite orkaitėje esančius 
vandens likučius ir išvalykite ją kempine, 
sudrėkinta šiltu vandeniu (valymo rezultatai nebus 
geri, jei užtruksite daugiau nei 15 minučių).

Kad pašalintumėte ypač sunkiai pašalinamus 
nešvarumus, pakartokite SMARTCLEANTM ciklą 
įlašindami kelis lašus neutralaus ploviklio.

PASTABA: Вėl per didelio ar nepakankamo vandens 
kiekio valymo ciklo rezultatai gali suprastėti.
Valymo ciklo trukmės negalima nustatyti.
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SVARBU. Įstatydami mėsos zondą saugokitės orkaitės 
vidaus sienelių ir gaminamo maisto – galite nusideginti.

Kai mėsos zondas įstatomas orkaitės viduje, 
pasigirsta signalas, o ekrane parodoma piktograma 

 ir nustatyta temperatūra.

Jei mėsos zondą įstatysite pasirinkdami funkciją, 
ekrane bus rodoma numatytoji mėsos zondo 
temperatūra.

Paspauskite  , kad įjungtumėte nustatymus.

Pasukite    ir nustatykite numatytą mėsos 
zondo temperatūrą.

Paspauskite   ir patvirtinkite.

Pasukite    ir nustatykite orkaitės temperatūrą.

Paspauskite    arba , kad patvirtintumėte ir 
paleistumėte kepimo ciklą.

Vykdant kepimo ciklą ekrane rodoma numatoma 
mėsos zondo temperatūra.

Kai mėsoje pasiekiama numatoma temperatūra, 
kepimo ciklas sustabdomas, o ekrane parodoma 
„End“ (Baigta).

Jei ekrane pasirodžius pranešimui „End“ (Baigta) 

kepimo ciklą norite tęsti, sukdami    galite 

sureguliuoti numatomą mėsos zondo temperatūrą 
(kaip aprašyta anksčiau).

Paspauskite   arba , kad patvirtintumėte ir vėl 
paleistumėte kepimo ciklą.

PASTABA: Vykdant kepimo ciklą su mėsos zondu 

galite pasukti   ir pakeisti numatomą mėsos 

zondo temperatūrą.

Paspauskite  ir sureguliuokite orkaitės 
temperatūrą.

Jei reikia informacijos apie kiekvienai mėsos rūšiai 
tinkamiausią temperatūrą, žr. lentelę 19psl.
Mėsos zondą įstatyti galima bet kada, net ir vykdant 
kepimo ciklą. Tokiu atveju būtina iš naujo nustatyti 
kepimo funkcijos parametrus.
Jei mėsos zondas nėra tinkamas naudoti su tam tikra 
funkcija, orkaitė išjungs kepimo ciklą ir pasigirs 
įspėjamasis signalas. Tokiu atveju atjunkite mėsos 
zondą arba paspauskite , kad nustatytumėte kitą 
funkciją.

Pradžios atidėjimo ir įkaitinimo funkcijos negali būti 
naudojamos su mėsos zondu.

MĖSOS ZONDAS (TIK TAM TIKRUOSE 
MODELIUOSE)

Pridedamu mėsos zondu kepdami galite tiksliai 
išmatuoti vidinę maisto temperatūrą.

Mėsos zondą galima naudoti tik veikiant tam 
tikroms kepimo funkcijoms (standartinei   , 
priverstinio oro srauto   , standartinio kepimo  

 , intensyvaus kepintuvo   , „6th Sense“ mėsos 
kepimo    ir „6th Sense Maxicooking“  ).
Norint pasiekti geriausių gaminimo rezultatų, labai 
svarbu tiksliai įdėti zondą. Zondą visiškai įkiškite į 
mėsingiausią mėsos dalį, vengdami kaulų ir riebių 
dalių (1 pav.).
Gaminant paukštieną, zondas turėtų būti įkišamas 
įstrižai, į krūtinės vidurį, kad jo galiukas neliktų 
ertmėje (2 pav.).
Jeigu mėsa netolygaus storio, prieš išimdami iš 
orkaitės patikrinkite, ar ji gerai iškepė. Zondo galą 
įkiškite į skylę, esančią dešinėje orkaitės ertmės 
sienelėje.

Fig. 1 Fig. 2 
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9 ORKAITĖS VIDAUS LEMPUTĖ

Paspauskite , kad įjungtumėte arba 
išjungtumėte orkaitės apšvietimą.

Kai veikia ekonomiško priverstinio oro srauto  
funkcija , lemputė automatiškai išsijungs praėjus 1 
minutei.

Vykdant pirolizės ciklą  (jei yra), orkaitės 
apšvietimo negalima įjungti.

Vykdant kepimo ciklą su mėsos zondu  
(jei yra) orkaitės apšvietimas bus visada įjungtas.

10 UŽRAKTAS
Skirtas užrakinti valdymo skydelio mygtukus.

Palaikykite nuspaudę  bent 5 sekundes.

Išjunkite.

Palaikykite nuspaudę  bent 5 sekundes.

 
 Saugumo sumetimais orkaitę visada galima 

išjungti kepimo ciklo metu, paspaudžiant ĮJUNGIMO 
/ IŠJUNGIMO mygtuką.

ORKAITĖS NAUDOJIMAS
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FUNKCIJŲ APIBŪDINIMŲ LENTELĖ
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STANDARTINIS
Bet kokio patiekalo tik ant vienos lentynos gaminimas. Naudokite 2-ą lentyną. 
Ši funkcija turi automatinio įkaitinimo fazę. Prieš sudėdami į orkaitę maistą 
palaukite, kol įkaitinimo fazė pasibaigs.

KEPINIMA)

Ant grotelių kepti didkepsnius, kebabus ir dešreles; troškinti daržoves ir 
skrudinti duoną. Maistą padėkite ant 4-os lentynos. Kai ant grotelių kepate 
mėsą, naudokite surinkimo padėklą, kad į jį tekėtų patiekalo sultys. Jį 
padėkite ant 3-ios lentynos ir įpilkite apytiksliai pusę litro vandens. Orkaitės iš 
anksto įkaitinti nereikia. Gaminimo metu orkaitės durelės turi būti uždarytos.

PRIVERSTINIO ORO 
SRAUTAS

Kelių patiekalų, kuriems reikalinga ta pati gaminimo temperatūra, gaminimas 
ant dviejų lentynų tuo pačiu metu (pvz., žuviai, daržovėms, pyragaičiams). Šią 
funkciją galima naudoti įvairiems maisto produktams gaminti – maisto 
kvapai nepersiduoda iš vieno maisto į kitą. Jei gaminate ant vienos lentynos, 
naudokite 2-ą lentyną. Jei gaminate ant dviejų lentynų, naudokite 1-ą ir 3-ią 
lentynas. Ši funkcija turi automatinio įkaitinimo fazę. Prieš sudėdami į orkaitę 
maistą palaukite, kol įkaitinimo fazė pasibaigs.

KONVEKCINIS KEPIMAS

Ši funkcija skirta mėsai ir pyragams su skystu įdaru (saldžiu arba aštriu) ant 
vienos lentynos kepti. Funkcija naudoja su pertraukomis veikiantį 
ventiliatorių, kuris neleidžia maistui per daug išdžiūti. Naudokite 2-ą lentyną. Ši 
funkcija turi automatinio įkaitinimo fazę. Prieš sudėdami į orkaitę maistą 
palaukite, kol įkaitinimo fazė pasibaigs.

„6
th
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„6th Sense“ TROŠKINYS

Funkcija automatiškai parenka geriausią kepimo režimą ir temperatūrą bet 
kuriam su makaronais (lakštiniais, vamzdeliais ir pan.) gaminamam patiekalui. 
Temperatūrą tam tikrame diapazone galima reguliuoti, pritaikant ją 
skirtingiems receptams ir skoniams. Naudokite 2-ą lentyną. Orkaitės iš anksto 
įkaitinti nereikia.

„6th Sense“ MĖSA

Funkcija automatiškai parenka geriausią gaminimo režimą ir temperatūrą bet 
kokio tipo mėsai (paukštienai, veršienai, jautienai, kiaulienai, avienai ir pan.) 
kepti. Temperatūrą tam tikrame diapazone galima reguliuoti, pritaikant ją 
skirtingiems receptams ir skoniams. Funkcija naudoja su pertraukomis 
veikiantį ventiliatorių, kuris neleidžia maistui per daug išdžiūti. Naudokite 2-ą 
lentyną. Prieš kepant maistą orkaitės iš anksto įkaitinti nereikia.

„6th Sense“ funkcija 
„MAXI COOKING“

Funkcija automatiškai parenka geriausią gaminimo režimą ir temperatūrą 
dideliems mėsos gabalams (daugiau nei 2,5 kg) kepti. Rekomenduojama 
gaminant mėsą apversti, kad ji tolygiau apskrustų. Naudinga mėsą 
kartkartėmis aplaistyti, kad ji neišdžiūtų. Atsižvelgdami į gabalo dydį 
naudokite 1-ą arba 2-ą lentyną. Prieš kepant maistą orkaitės iš anksto įkaitinti 
nereikia.

„6th Sense“ DUONA

Funkcija automatiškai parenka geriausią gaminimo režimą ir temperatūrą bet 
kurio tipo duonos gaminiams (bagetėms, kepaliukams, kvadratinei 
skrudinamai duonai ir pan.) kepti. Temperatūrą tam tikrame diapazone 
galima reguliuoti, pritaikant ją skirtingiems receptams ir skoniams. Naudokite 
2-ą lentyną. Orkaitės iš anksto įkaitinti nereikia.

„6th Sense“ PICA

Funkcija automatiškai parenka geriausią gaminimo režimą ir temperatūrą bet 
kurio tipo picoms (plonoms, naminėms, ant fokačijos tipo pado ir pan.) kepti. 
Temperatūrą tam tikrame diapazone galima reguliuoti, pritaikant ją 
skirtingiems receptams ir skoniams. Naudokite 2-ą lentyną. Orkaitės iš anksto 
įkaitinti nereikia.

„6th Sense“ PYRAGĖLIAI

Funkcija automatiškai parenka geriausią gaminimo režimą ir temperatūrą bet 
kokio tipo saldiems kepiniams (biskvitams, keksams, vaisių pyragams ir pan.) 
kepti. Temperatūrą tam tikrame diapazone galima reguliuoti, pritaikant ją 
skirtingiems receptams ir skoniams. Naudokite 2-ą arba 3-ią lentyną. Orkaitės iš 
anksto įkaitinti nereikia.
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SPARTUSIS 
ĮKAITINIMAS

Naudojant šią funkciją greitai įkaitinama orkaitė. Pasibaigus išankstiniam 
įkaitinimui, orkaitė automatiškai aktyvina tradicinio gaminimo funkciją. Prieš 
sudėdami į orkaitę maistą palaukite, kol įkaitinimo fazė pasibaigs.

INTENSYVUS 
KEPINIMAS

Didelių mėsos gabalų (kojų, jautienos ir vištienos kepsnių) kepimas. Maistą 
padėkite ant vidurinės lentynos. Naudokite surinkimo padėklą, kad į jį tekėtų 
patiekalo sultys. Jį padėkite ant 1-os/2-os lentynos ir įpilkite apytiksliai pusę litro 
vandens. Orkaitės iš anksto įkaitinti nereikia. Gaminimo metu durelės turi būti 
uždarytos. Kartu su šia funkcija galite naudoti sukamąjį iešmą (jei jis 
pateikiamas).

EKON. PRIVERSTINIO 
ORO SRAUTAS

Norint kepti prikimštus mėsos gabalus ir mėsą gabalais vienoje lentynoje. 
Funkcija naudoja su pertraukomis veikiantį ventiliatorių, kuris neleidžia 
maistui per daug išdžiūti. Šiuo ekonominiu režimu lemputė kepant 
išjungiama ir ją galima laikinai įjungti paspaudžiant patvirtinimo mygtuką. 
Norint naudoti EKO ciklą ir sumažinti energijos sąnaudas, orkaitės durelių 
nederėtų atidaryti tol, kol nebus baigtas gaminimas. Rekomenduojama 
nustatyti 3-ią lygį. Orkaitės iš anksto įkaitinti nereikia.

ŠILUMOS PALAIKYMAS

Ką tik pagaminto maisto karščio ir šviežumo išlaikymas (pvz., mėsos, kepto 
maisto arba apkepų su vaisiais). Maistą padėkite ant vidurinės lentynos. Ši 
funkcija bus neaktyvi, jei temperatūra orkaitėje yra virš 65 °C.

KILDINIMAS

Puikiai tinka saldžiai arba pikantiškai tešlai kildinti. Tešlą dėkite ant 2-os 
lentynos. Orkaitės iš anksto įkaitinti nereikia. Kad tešla nesubliūkštų, funkcijos 
nejunkite, net kai orkaitė vis dar karšta pasibaigus kepimo ciklui.

„SMARTCLEANTM“  
ORKAITĖS VALYMAS 

(jei yra)

Pašalinti nešvarumams, susidariusiems gaminant, naudojant žemos 
temperatūros ciklą. Dėl specialios emalio dangos ir vandens garų, kurių 
atsiranda vykdant ciklą, nešvarumus pašalinti lengviau. Orkaitėje išpilkite 200 
ml vandens ir įjunkite šią funkciją, kai orkaitė šalta.

ORKAITĖS NAUDOJIMAS
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KEPIMO SĄLYGŲ LENTELĖ

Receptas Funkcija
Išankstinis 
įkaitinimas

Lentyna  
(nuo apačios)

Temp.  
(°C)

Laikas 
(min.)

Priedai ir pastabos

Keksai
 - 2 160–180 30–90 Pyrago formoje ant grotelių lentynos

Taip 1–3 160–180 30–90
3 lentyna: Pyrago formoje ant grotelių lentynos

1 lentyna: Pyrago formoje ant grotelių lentynos

Įdaryti pyragai 
(sūrio pyragas, 

štrudelis, obuolių 
pyragas)

- 2 160–200 30–85
Surinkimo padėklas / kepimo skarda arba 
pyragų forma ant grotelių lentynos

Taip 1–3 160–200 35–90
3 lentyna: Pyrago formoje ant grotelių lentynos

1 lentyna: Pyrago formoje ant grotelių lentynos

Biskvitai / vaisiniai 
pyragėliai

- 2/3 160–180 15–45 Surinkimo padėklas / kepimo skarda 

Taip 1–3 150 - 170 20–45
3 lentyna: Grotelių lentyna

1 lentyna: Surinkimo padėklas / kepimo skarda 

Bandelės su įdaru

- 2 / 3 180–200 30–40 Surinkimo padėklas / kepimo skarda 

Taip 1–3 180–190 35–45
3 lentyna: Orkaitės padėklas ant grotelių 
lentynos

1 lentyna: Surinkimo padėklas / kepimo skarda 

Morengai

Taip 2 90 110–150 Surinkimo padėklas / kepimo skarda 

Taip 1–3 90 130–150
3 lentyna: Orkaitės padėklas ant grotelių 
lentynos

1 lentyna: Surinkimo padėklas / kepimo skarda 

Pica (storapadė, 
plonapadė, su 
focaccia tipo 

pagrindu)

- 2 220–250 15–30 Surinkimo padėklas / kepimo skarda 

Taip 1–3 220–240 20–40
3 lentyna: Kepimo padėklas arba orkaitės 
padėklas ant grotelių lentynos

1 lentyna: Surinkimo padėklas / kepimo skarda 

Duona 
(sumuštinių)  

0,5/1 kg
- 2 180–220 50–70

Surinkimo padėklas / kepimo skarda arba 
grotelių lentyna

Duona (kepaliukai) - 2 180–220 30–50
Surinkimo padėklas / kepimo skarda arba 
grotelių lentyna

Duona Taip 1–3 180–200 30–60

3 lentyna: Kepimo padėklas arba orkaitės 
padėklas ant grotelių lentynos

1 lentyna: Riebalų surinkimo padėklas arba 
kepimo padėklas ant grotelių lentynos

Užšaldyta pica

Taip 2 250 10–15
Surinkimo padėklas / kepimo skarda arba 
grotelių lentyna

Taip 1–3 250 10–20
3 lentyna: Orkaitės padėklas ant grotelių 
lentynos

1 lentyna: Surinkimo padėklas / kepimo skarda 

Aštrūs pyragai 
(daržovių pyragas, 
apkepai su plaktų 

kiaušinių įdaru)

Taip 2 180–200 35–45 Pyrago formoje ant grotelių lentynos

Taip 1–3 180–190 45–60
3 lentyna: Pyrago formoje ant grotelių lentynos

1 lentyna: Pyrago formoje ant grotelių lentynos



LT20

Receptas Funkcija
Išankstinis 
įkaitinimas

Lentyna  
(nuo apačios)

Temp.  
(°C)

Laikas 
(min.)

Priedai ir pastabos

Sluoksniuoti 
pyragėliai su įdaru 

/ sluoksniuoti 
pyragėliai

Taip 2 190–200 20–30 Surinkimo padėklas / kepimo skarda 

Taip 1–3 180–190 20–40
3 lentyna: Orkaitės padėklas ant grotelių 
lentynos

1 lentyna: Surinkimo padėklas / kepimo skarda 

Lazanija / apkepas 
su sūriu arba 

vaisiais
 - 2 190–200 40–65

Surinkimo padėklas arba orkaitės padėklas ant 
grotelių lentynos

Kepti makaronai / 
makaronų 

vamzdeliai su 
įdaru

 - 2 190–200 25–45
Surinkimo padėklas arba orkaitės padėklas ant 
grotelių lentynos

Aviena / Veršiena / 
Jautiena / 

Kiauliena, 1 kg
 - 2 190–200 70–100

Surinkimo padėklas arba orkaitės padėklas ant 
grotelių lentynos

Ėriuko koja / kojos - 2 200–230 60–90
Surinkimo padėklas arba orkaitės padėklas ant 
grotelių lentynos (jei reikia, praėjus dviem 
trečdaliams gaminimo laiko, mėsą apverskite)

1 kg vištienos, 
triušienos, 
antienos

 - 2 210–230 50–100
Surinkimo padėklas arba orkaitės padėklas ant 
grotelių lentynos

3 kg kalakutienos, 
žąsienos

 - 1 / 2 170–200 90–150
Surinkimo padėklas arba orkaitės padėklas ant 
grotelių lentynos

Kiaulienos kepsnys 
su odele  

2 kg
 - 2 170 140–180 2 lentyna: surinkimo padėklas

Kepta žuvis / žuvis 
folijoje (filė, visa)

Taip 2 180–200 40–60
Surinkimo padėklas arba orkaitės padėklas ant 
grotelių lentynos

Įdarytos daržovės 
(pomidorai, 

cukinijos, 
baklažanai)

Taip 2 170–190 30–60 Orkaitės padėklas ant grotelių lentynos

Skrebučiai - 4
3  

(aukšta)
2–5 Grotelių lentyna

Žuvies filė, 
kepsniai

- 4
2  

(vid.)
20–35

4 lentyna: Grotelių lentyna (praėjus pusei 
gaminimo laiko maistą apverskite)

3 lentyna: Surinkimo padėklas su vandeniu

Dešrelės, kebabai, 
kiaulienos 

šonkauliukai, 
mėsainiai

- 4
2 -3  

(vidurinė 
– aukšta)

15–40

4 lentyna: Grotelių lentyna (praėjus pusei 
gaminimo laiko maistą apverskite)

3 lentyna: Surinkimo padėklas su vandeniu

Keptas viščiukas  
1–1,3 kg

- 2
2  

(vid.)
50–65

2 lentyna: grotelių lentyna (praėjus dviem 
trečdaliams gaminimo laiko, apverskite)

1 lentyna: Surinkimo padėklas su vandeniu

Keptas viščiukas  
1–1,3 kg

- 2
3  

(aukšta)
60–80

2 lentyna: Sukamasis iešmas (jei yra)

1 lentyna: Surinkimo padėklas su vandeniu

ORKAITĖS NAUDOJIMAS
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Receptas Funkcija
Išankstinis 
įkaitinimas

Lentyna  
(nuo apačios)

Temp.  
(°C)

Laikas 
(min.)

Priedai ir pastabos

Kepta jautiena,  
1 kg

- 2
2  

(vid.)
35–50

Orkaitės padėklas ant grotelių lentynos (jei 
reikia, praėjus dviem trečdaliams gaminimo 
laiko, mėsą apverskite)

Keptos bulvės - 2
2  

(vid.)
35–50

Surinkimo padėklas / kepimo skarda (praėjus 
dviem trečdaliams gaminimo laiko, jei reikia, 
apverskite)

Daržovių apkepas - 2
3  

(aukšta)
10–15 Orkaitės padėklas ant grotelių lentynos

Lazanija ir mėsa Taip 1–3 200 50–100*

3 lentyna: Orkaitės padėklas ant grotelių 
lentynos

1 lentyna: Surinkimo padėklas arba orkaitės 
padėklas ant grotelių lentynos

Mėsa ir bulvės Taip 1–3 200 45–100*

3 lentyna: Orkaitės padėklas ant grotelių 
lentynos

1 lentyna: Surinkimo padėklas arba orkaitės 
padėklas ant grotelių lentynos

Žuvis ir daržovės Taip 1–3 180 30–50*

3 lentyna: Orkaitės padėklas ant grotelių 
lentynos

1 lentyna: Surinkimo padėklas arba orkaitės 
padėklas ant grotelių lentynos

Visi pietūs: 
Lakštiniai (4 

lentyna)  
Mėsa (2 lentyna) 
Vaisių pyragas  

(1 lentyna)

Taip 1 – 2 – 4 190 40–120*

4 lentyna: Orkaitės padėklas ant grotelių 
lentynos

2 lentyna: Kepimo padėklas

1 lentyna: Surinkimo padėklas / kepimo skarda 
arba pyragų forma ant grotelių lentynos

Prikimšta kepta 
mėsa

 - 3 200 80–120*
Surinkimo padėklas arba orkaitės padėklas ant 
grotelių lentynos

Mėsos pjausniai 
(triušiena, vištiena, 

ėriena)
 - 3 200 50–100*

Surinkimo padėklas arba orkaitės padėklas ant 
grotelių lentynos

* Pateiktas gaminimo laikas yra apytikslis. Atsižvelgiant į skonį, maistą iš orkaitės galima išimti ir kitu metu.

Mėsos zondui* tinkami receptai
Mėsos pjausniai Galutinė vidinė mėsos temperatūra (°C)

Jautienos kepsnys, puskepis 48

Jautienos kepsnys, vidutiniškai iškeptas 60

Jautienos kepsnys, visiškai iškeptas 68

Keptas kalakutas 75

Keptas viščiukas 83

Kiaulienos kepsnys 75

Kepta veršiena 68

* Tik tam tikruose modeliuose
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PATIKRINTI RECEPTAI  
(ATITINKA IEC 60350-1:2011-12 REIKALAVIMUS)

Receptas Funkcija
Išankstinis 
įkaitinimas

Lentyna  
(nuo apačios)

Temp.  
(°C)

Laikas 
(min.)

Priedai* ir pastabos

IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.2

Trapios tešlos 
kepiniai

 **  - 3 150 25–35 Surinkimo padėklas / kepimo skarda 

Taip 3 150 20–30 Surinkimo padėklas / kepimo skarda

Taip 1–3 150 30–45
3 lentyna: Kepimo padėklas
1 lentyna: Surinkimo padėklas / kepimo 
skarda 

IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.3

Pyragėliai

 **  - 3 170 20–30 Surinkimo padėklas / kepimo skarda

Taip 3 160 20–30 Surinkimo padėklas / kepimo skarda

Taip 1–3 160 25–35
3 lentyna: Kepimo padėklas
1 lentyna: Surinkimo padėklas / kepimo 
skarda 

IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.1

Biskvitinis 
pyragas be 

riebalų

 **  - 2 170 30–40 Pyrago formoje ant grotelių lentynos

Taip 2 160 25–35 Pyrago formoje ant grotelių lentynos

Taip 1–3 160 35–45

3 lentyna: Pyrago formoje ant grotelių 
lentynos
1 lentyna: Pyrago formoje ant grotelių 
lentynos

IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.2

2 Obuolių 
pyragas

 **  - 2 185 60–80 Pyrago formoje ant grotelių lentynos

Taip 2 175 60–80 Pyrago formoje ant grotelių lentynos

Taip 1–3 175 70–90

3 lentyna: Pyrago formoje ant grotelių 
lentynos
1 lentyna: Pyrago formoje ant grotelių 
lentynos

IEC 60350-1:2011-12 § 9.2

Skrebučiai - 4
3  

(aukšta)
3 – 5 Grotelių lentyna

IEC 60350-1:2011-12 § 9.3

Suvožtiniai - 4
3  

(aukšta)
20–30

4 lentyna: Grotelių lentyna (praėjus pusei 
gaminimo laiko maistą apverskite)
3 lentyna: Surinkimo padėklas su 
vandeniu 

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

** „6th Sense“ PYRAGĖLIŲ  funkcijai naudojami tik viršutinis ir apatinis kaitinimo elementai be 
priverstinio oro srauto cirkuliacijos. Jai nereikia orkaitės įkaitinti.

Indikatoriai lentelėje nurodyti režimui, kai nenaudojamos slankiosios lentynos. Atlikite patikrinimą be jų.

Įkaitinkite tuščią orkaitę (pagal IEC 60350-1:2011-12 § 7.2): patikrinkite funkcijas STANDARTINIS  , 

PRIVERSTINIO ORO SRAUTO  , SPARČIOJO ĮKAITINIMO .

Energijos efektyvumo klasė (pagal EN 60350-1:2013-07): Atlikite patikrinimą pagal atitinkamą lentelę.
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REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS IR PATARIMAI

Kaip naudotis gaminimo lentele
Lentelėje nurodyta konkrečiam produktui, 
gaminamam viename lygyje arba vienu metu 
keliuose lygiuose, geriausiai tinkanti funkcija. 
Gaminimo laikas prasideda nuo laiko, kai produktas 
įdedamas į orkaitę, neskaitant įkaitinimo laiko (jei jis 
reikalingas). Gaminimo temperatūros ir laiko vertės 
yra tik orientacinės, jos priklauso nuo maisto kiekio ir 
naudojamų priedų tipo. Pradžioje naudokite 
mažiausias rekomenduojamas vertes ir, jei maistas 
nepakankamai iškepęs, naudokite didesnes vertes. 
Naudokite pateikiamus priedus ir rekomenduojame 
naudoti tamsaus metalo kepamąsias skardas ir 
orkaitės padėklus. Taip pat galite naudoti pyrekso 
arba molinius indus, tačiau nepamirškite, kad tada 
gaminimo laikas bus šiek tiek ilgesnis. Geriausius 
rezultatus gausite tiksliai paisydami gaminimo 
lentelėje esančių patarimų apie tai, ant kokių lentynų 
dėti kokius konkrečius pateikiamus priedus.

Kelių patiekalų gaminimas vienu metu
Naudodami funkciją „PRIVERSTINIO ORO SRAUTAS“, 
patiekalus, kuriems reikalinga ta pati temperatūra, 
ant skirtingų lentynų galite gaminti vienu metu 
(pavyzdžiui, žuvį ar daržoves). Patiekalą, kurį reikia 
gaminti trumpiau, išimkite, o patiekalą, kurį reikia 
gaminti ilgiau, palikite orkaitėje.

Desertai
 - Skanius desertus gaminkite tik vienoje lentynoje 

naudodami konvekcinę funkciją. Naudokite tamsaus 
metalo kepimo skardas ir jas visada dėkite ant 
pateikiamos grotelių lentynos. Jei norite gaminti 
keliose lentynose, pasirinkite priverstinio oro srauto 
funkciją ir kepimo skardas ant lentynų išdėliokite 
nevienodai, kad karšto oro cirkuliacija būtų optimali.

 - Kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė, į pyrago centrą 
įsmeikite medinį dantų krapštuką. Jei krapštuką 
ištraukus jis yra švarus, tai reiškia, kad pyragas iškepęs.

 - Jei naudojate neprisvylančias kepamąsias skardas, 
kraštų netepkite sviestu, nes gali būti, kad pyragas 
kraštuose pakils nevienodai.

 - Jei kepimo metu pyragas sukrenta, kitą kartą 
nustatykite mažesnę temperatūrą, pamėginkite 
naudoti mažiau vandens tešlai gaminti arba tešlą 
švelniau maišykite.

 - Desertams su drėgnu įdaru (sūrio pyragams arba 
vaisių pyragams) naudokite „KONVEKCINIO KEPIMO“ 
funkciją. Jei pyrago apačia šlapia, lentyną perkelkite į 
žemesnį lygį ir, prieš dėdami įdarą, pyrago apačią 
pabarstykite duonos arba biskvito trupiniais.

Mėsa
 - Naudokite bet kurį orkaitės padėklą arba 

pyrekso lėkštę, tinkamą mėsos gabalo, kurį 
kepsite, dydžiui. Jei kepate kepsnį, į prikaistuvio 
apačią geriausiai įpilti sultinio ir gaminimo metu 
mėsą subadyti, kad ji prisipildytų aromato. Kai 
kepsnys bus iškepęs, 10–15 minučių jį palikite 
orkaitėje arba suvynioję į aliuminio foliją.

 - Jei mėsą norite kepti ant grotelių, parinkite 
vienodo storio pjaustinius, kad jie visi vienodai 
iškeptų. Labai storus mėsos gabalus reikia kepti 
ilgiau.

Tam, kad mėsos išorė nesudegtų, grotelių lentyną 
perkelkite į žemesnį lygį, kad maistas būtų toliau 
nuo kepintuvo. Praėjus dviem trečdaliams 
gaminimo laiko, mėsą apverskite.
Norint surinkti gaminimo metu susidariusias sultis, 
rekomenduojama tiesiai po grotelėmis, ant kurių 
dedama mėsa, padėti surinkimo padėklą, kuriame 
įpilta pusė litro vandens. Prireikus, vandens 
papildykite.

Sukamasis iešmas (tik kai kuriuose modeliuose)
Šį priedą naudokite dideliems mėsos arba 
paukštienos gabalams tolygiai kepti. Mėsą 
užmaukite ant iešmo strypo (jei gaminsite vištieną, 
ją apvyniokite virvute) ir patikrinkite, ar mėsa 
tvirtai laikosi; tada iešmą įstatykite į jam skirtą vietą 
priekinėje orkaitės sienelėje ir kitą galą atremkite 
ant atitinkamos atramos. 
Kad nebūtų dūmų ir būtų surenkamos iš patiekalo 
varvančios sultys, rekomenduojama pirmame 
lygyje padėti surinkimo padėklą ir įpilti į jį pusę 
litro vandens. Iešmas turi plastikinę rankeną, kurią, 
prieš pradedant gaminti, būtina nuimti; ją vėl 
naudokite maistui iš orkaitės išimti, kad 
nenusidegintumėte, kai jis bus pagamintas.

Pica
Padėklus sutepkite nedideliu riebalų kiekiu, kad 
picos pagrindas būtų traškus. Praėjus dviem 
trečdaliams gaminimo laiko, picą pabarstykite 
mocarelos sūriu.

Tešlos kildinimo funkcija
Prieš tešlą dedant į orkaitę, ją pravartu uždengti 
drėgnu audiniu. Naudojant šią funkciją, tešlos 
kildinimo trukmė sutrumpėja maždaug trečdaliu, 
palyginti su kildinimu kambario temperatūroje 
(20–25 °C). 1 kg picos tešlai iškildinti  
reikia maždaug 1 valandos.
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VALYMAS

DĖMESIO
 - Niekada nenaudokite valymo garais įrangos.
 - Valykite orkaitę tik tada, kai ši šalta.
 - Nuo prietaiso atjunkite elektros maitinimą.

Orkaitės išoriniai paviršiai
• Paviršius valykite sausa mikropluošto šluoste. 

Jei išorė labai nešvari, į vandenį įlašinkite kelis 
lašus ploviklio. Nušluostykite sausa šluoste. 

Nenaudokite korozinių arba braižančių valiklių. Jei 
tokių medžiagų atsitiktinai patenka ant prietaiso, 
jas iš karto nuvalykite drėgna šluoste.

Orkaitės vidus
• Kaskart panaudoję prietaisą leiskite orkaitei 

atvėsti, tada ją nuvalykite, kol ji dar šilta, kad 
pašalintumėte susikaupusius nešvarumus ir 
dėmes, atsiradusias nuo maisto likučių (pvz., 
nuo maisto, kuriame didelis kiekis cukraus).

• Nenaudokite korozinių arba braižančių valiklių.
• Durelių stiklą valykite tinkamu skystu plovikliu. 

Kad valyti būtų lengviau, orkaitės dureles 
galima išimti (žr. skyrių „TECHNINĖ PRIEŽIŪRA“).

• Norint nuvalyti vidinę viršutinę orkaitės dalį, 
viršutinį grilio kaitinamąjį elementą galima 
išimti (žr. skyrių „TECHNINĖ PRIEŽIŪRA“).

PASTABA: jei maistas gaminamas ilgą laiką ir jei jame 
daug vandens (pvz., picos, daržovės ir kt.), ant vidinės 
durelių pusės ir tarpiklio gali susiformuoti 
kondensatas. Orkaitei atvėsus, vidinę durelių pusę 
nusausinkite šluoste arba kempine.
Nenaudokite braižančių kempinių, metalinių 
grandiklių, šveistukų. Laikui bėgant jie pažeidžia 
emaliuotus paviršius ir orkaitės durelių stiklą.

Priedai
• Panaudoję priedus, juos iš karto užmerkite 

vandenyje su plovikliu; jei jie karšti, juos imkite 
mūvėdami orkaitės pirštines.

• Maisto likučius lengvai nuvalysite šepetėliu arba 
kempine.

Galinės sienelės ir orkaitės katalizinių šoninių 
plokščių (jei jos įrengtos) valymas:

• Leiskite tuščiai orkaitei maždaug valandą veikti 
su aktyvia ventiliatoriaus funkcija ir esant 200 °C 
temperatūrai

• Prieš kempine valydami maisto likučius leiskite 
prietaisui atvėsti.

Nenaudokite korozinių arba braižančių ploviklių, 
šiurkščių šepetėlių, puodų šveitiklių ir orkaitės 
purškiklių, kurie gali pažeisti katalizinį paviršių ir 
panaikinti autonominio valymo savybes.

BAIGUS NAUDOTIS
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PRIEŽIŪRA

DĖMESIO
 - Naudokitės apsauginėmis pirštinėmis.
 - Prieš atlikdami toliau aprašytus darbus, patikrinkite, ar orkaitė atvėso.
 - Nuo prietaiso atjunkite elektros maitinimą.

KAIP NUIMTI DURELES
1. Visiškai atidarykite dureles.
2. Pakelkite laikomuosius įtaisus ir juos 

pastumkite iki galo pirmyn (1 pav.).
3. Iki galo uždarykite dureles (A), jas pakelkite (B) 

ir sukite (C), kol jos atsilaisvins (D) (2 pav.).

Fig. 1 

Fig. 2 

Durelių sumontavimas:
1. Lankstus įstatykite į jiems skirtas vietas.
2. Visiškai atidarykite dureles.
3. Nuleiskite du laikomuosius įtaisus.
4. Uždarykite duris.

VIRŠUTINIO KAITINAMOJO ELEMENTO  
ATITRAUKIMAS (TIK KAI KURIUOSE 

MODELIUOSE)
1. Nuimkite šonines priedo laikiklio groteles.
2. Kaitinamąjį elementą truputį patraukite (3 

pav.) ir nuleiskite (4 pav.).
3. Norėdami kaitinamąjį elementą grąžinti į 

pradinę padėtį, jį kelkite šiek tiek traukdami į 
save; žiūrėkite, kad jis pasidėtų ant šoninių 
atramų.

3 pav. 4 pav.

ORKAITĖS LEMPUTĖS PAKEITIMAS
Norėdami pakeisti galinę lemputę:
1. Nuo orkaitės atjunkite elektros maitinimą.
2. Nusukite lemputės gaubtelį (6 pav.), pakeiskite 

lemputę (skaitykite pastabą dėl lemputės 
tipo) ir vėl užsukite lemputės gaubtelį.

3. Orkaitę prijunkite prie elektros tinklo.

6 pav

PASTABA:
 - Naudokite tik 25–40 W / 230 V E-14 tipo T 300 °C 

kaitinamąsias lemputes arba 20–40 W / 230 V G9 
tipo T 300 °C halogenines lemputes.

 - Prietaise naudojama lemputė yra specialiai skirta 
elektriniams prietaisams ir netinka naudoti 
namuose apšviesti kambarį (Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 244/2009).

 - Lempučių įsigysite iš mūsų aptarnavimo po 
pardavimo tarnybos.

SVARBU:
 - Jei naudojate halogenines lemputes, jų 

neimkite plikomis rankomis, pirštų antspaudai 
jas gali pažeisti.

 - Orkaitę galima naudoti tik užsukus lemputės 
gaubtelį.
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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 
pirkote prietaisą.

GEDIMŲ ŠALINIMO VADOVAS

Orkaitė neveikia
• Patikrinkite, ar tinkle yra elektros energijos ir ar 

orkaitei prijungtas elektros maitinimas.
• Orkaitę išjunkite, vėl įjunkite ir patikrinkite, ar 

triktis nepašalinta.

Neveikia elektroninis programavimo valdiklis
• Jei ekrane rodoma raidė „F“ su skaičiais, 

kreipkitės į artimiausią aptarnavimo po 
pardavimo tarnybą.

Tada nurodykite numerį, kuris yra po raidės „F“.

Neatsidaro durelės
• Orkaitę išjunkite, vėl įjunkite ir patikrinkite, ar 

triktis nepašalinta.

APTARNAVIMAS PO PARDAVIMO

Prieš skambindami aptarnavimo po pardavimo 
tarnybai

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

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

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

Visada pateikite:
• trumpą gedimo aprašymą;
• orkaitės tipą ir tikslų modelį;

• techninės priežiūros numerį (numerį, esantį po 
žodžio „Service“ ant duomenų plokštelės), kuris 
yra ant dešiniojo orkaitės ertmės krašto 
(pamatysite atidarę dureles). Techninės 
priežiūros numeris taip pat nurodytas garantijos 
knygelėje;

• savo tikslų adresą;
• savo telefono numerį.

PASTABA: Jei reikalingas remontas, kreipkitės į 
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą (tuomet būsite 
tikri, jog bus naudojamos originalios atsarginės dalys 
ir remontas bus atliktas tinkamai). 
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