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NEIZMANTOJIET PAGARINĀTĀJU. 

JA STRĀVAS VADS IR PĀRĀK ĪSS, lūdziet 
kvalificētam elektriķim vai apkalpes dar-
biniekam uzstādīt kontaktrozeti ierīces 

tuvumā.

BRĪDINĀJUMS! Ja tiek izmantots neatbilstošs 
zemējuma spraudnis, var rasties elektriskās 
strāvas trieciens. Ja zemējuma instrukcijas nav 
pilnībā saprotamas vai ir šaubas par to, vai 
mikroviļņu krāsns ir pareizi zemēta, sazinieties 
ar kvalificētu elektriķi vai apkalpes darbinieku.

UZSTĀDĪŠANA

PIRMS PIESLĒGŠANAS

PĀRLIECINIETIES, VAI IERĪCE NAV BOJĀTA.  Pārbaudiet, 
vai krāsns durvis stingri noslēdzas pret durvju 
balstu. Iztukšojiet krāsni un iztīriet to no 
iekšpuses ar mīkstu, mitru drāniņu.

PĒC PIESLĒGŠANAS

ŠO IERĪCI  obligāti nepieciešams sazemēt.  
Ražotājs neatbild par cilvēku un dzīv-
nieku gūtajiem savainojumiem, kā arī 
priekšmetu sabojāšanos šo noteikumu 
neievērošanas gadījumā.

Ražotājs neatbild par problēmām, kas radušās, ja 

lietotājs nav ievērojis šos norādījumus.

NEIZMANTOJIET ŠO IERĪCI , ja tai ir bojāts strā-
vas vads vai kontaktdakša, ja tā nedarbo-
jas pareizi, vai, ja tā ir bijusi bojāta vai no-
mesta zemē. Neiegremdējiet ūdenī strā-
vas vadu un kontaktdakšu. Nenovietojiet 
strāvas vadu uz karstas virsmas. Tas var 
radīt elektriskās strāvas trieciena, uguns-
grēka rašanās u.c. veida risku.

PĀRBAUDIET, LAI NORĀDĪTAIS NEPIECIEŠAMAIS 

SPRIEGUMS   uz lielumu plāksnītes atbilstu 
spriegumam jūsu mājā.

KRĀSNI VAR DARBINĀT TIKAI TAD , ja tās durvis ir cie-
ši aizvērtas.

NOVIETOJIET KRĀSNI UZ STABILA, 

LĪDZENA PAMATA,  kas var izturēt 
krāsni un tajā ievietotos pie-
derumus. Rīkojieties uz-
manīgi.

NOVIETOJIET KRĀSNI PIENĀCĪGĀ ATTĀLUMĀ NO  citiem 
karstuma avotiem. Lai iegūtu pietiekami labu 
ventilāciju, virs krāsns jābūt telpai vismaz 20 
cm augstumā. Pārliecinieties, vai zem, virs 
krāsns un tai apkārt ir pietiekami daudz brīvas 
vietas, lai nodrošinātu pienācīgu gaisa plūsmu. 
Mikroviļņu krāsni nedrīkst iebūvēt skapī.

JA KRĀSNS IR NOVIETOTA  tuvu TV, radio vai antenai, 
var rasties traucējumi televīzijas 
uztveršanā un radio trau-
cējumi.

NENOŅEMIET MIKROVIĻŅU KRĀSNS IEKŠĒJĀS AIZSARG-

PLATES , kuras ir izvietotas 
abās krāsns sienās. Tās 
neļauj mikroviļņu kanālos 
nonākt taukiem un ēdienu 
daļiņām.
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IERĪCE NAV PAREDZĒTA lietošanai ar ārēju taim-
eri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

BĒRNI DRĪKST IZMANTOT KRĀSNI TIKAI 

 pieaugušo uzraudzībā un pēc atbilstošas 
apmācīšanas, lai bērns to izmantotu drošā 
veidā un izprastu bīstamās situācijas, kas 
var rasties, to izmantojot nepareizi.  Bērni 
jāuzrauga, ja tie lieto citas sildierīces (ja 
tādas ir) atsevišķi vai kopā ar mikroviļņiem 
sakarā ar radīto augsto 
temperatūru.
ŠO IERĪCI NEDRĪKST 

LIETOT  personas (t.sk. 
 bērni) ar ierobežotām 
fiziskām un jušanas spējām vai psihiskiem 
traucējumiem, kā arī personas bez 
pieredzes un zināšanām, ja vien tas 
netiek darīts par šīm personām atbildīgas 
personas klātbūtnē vai pēc atbildīgas 
personas norādījumu saņemšanas. 
JĀUZRAUGA,  lai bērni nespēlētos ar ierīci.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

KRĀSNS IEKŠPUSĒ VAI TUVUMĀ  nekarsējiet un 
nelietojiet ugunsnedrošus materiālus. 
Izgarojumi var izraisīt ugunsgrēku vai 
eksploziju.

NELIETOJIET MIKROVIĻŅU KRĀSNI , lai žāvētu 
tekstilmateriālus, papīru, garšvielas, 
zaļumus, koku, ziedus, augļus vai citus 
degošus materiālus. Tā rezultātā var 
izcelties ugunsgrēks.

NESACEPIET ĒDIENU PAR DAUDZ.  Tā rezultātā 
var izcelties ugunsgrēks.

NEATSTĀJIET KRĀSNI BEZ UZRAUDZĪBAS , īpaši, 
ja gatavošanas procesā izmantoti 
papīra, plastmasas vai cita veida 
degoši materiāli. Papīrs var pārogļoties 
vai aizdegties un plastmasa ēdiena 
sildīšanas laikā var izkust.
Neatstājiet krāsni bez uzraudzības, ja iz-
mantojat daudz taukus vai eļļu, jo tie var 
pārkarst un izraisīt ugunsgrēku!

JA NOTIKUSI KRĀSNS IEKŠPUSĒ/ĀRPUSĒ ESOŠĀ 

MATERIĀLA AIZDEGŠANĀS VAI REDZAMI DŪMI,  
turiet krāsns durvis aizvērtas un 
izslēdziet krāsni. Atvienojiet elektrības 
vadu vai izskrūvējiet drošinātāju jaudas 
slēdžu panelī.

IZLASIET ŠOS NOTEIKUMUS RŪPĪGI UN SAGLABĀJIET TOS, LAI TURPMĀK TAJOS VARĒTU IESKATĪTIES

NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU 

KRĀSNI ,  lai uzsildītu 
produktus, kas ir vakuuma 
iepakojumā. Spiediens 
palielinās un šāda veida 
iepakojums var eksplodēt vai izraisīt 
bojājumus, atverot krāsni.

OLAS
NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU KRĀSNI  veselu olu (ar vai 
bez čaumalas) gatavošanai vai 
sildīšanai, jo tās var uzsprāgt 
pat tad, ja mikroviļņu krāsns ir 
izslēgusies.

DURVJU BLĪVES UN BLĪVJU VIETAS  regulāri 
jāpārbauda, vai uz tām nav bojājumu. 
Ja tās ir bojātas, ierīci nedrīkst darbināt, 
kamēr to nav salabojis apmācīts servisa 
inženieris.

ŠAJĀ IERĪCĒ NELIETOJIET  kodīgas ķīmiskas 
vielas vai gāzes. Krāsns ir paredzēta 
ēdiena uzsildīšanai un gatavošanai. 
Tā nav paredzēta rūpnieciskai vai 
laboratoriskai izmantošanai.

NEKARIET UN NENOVIETOJIET  smagus 
priekšmetus uz durvīm, jo tādējādi var 
tikt sabojāta krāsns atvere un eņģes. 
Priekšmetu pakāršanai nedrīkst izmantot 
arī durvju rokturi.
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VISPĀRĪGI
IERĪCE IR PAREDZĒTA TIKAI LIETOŠANAI MĀJAS APSTĀKĻOS!  

IZMANTOJOT MIKROVIĻŅUS, IERĪCI NEDRĪKST IESLĒGT , 
ja tajā nav produktu. Tāda veida darbība var 
sabojāt ierīci.

JA VĒLATIES PAMĀCĪTIES,  kā rīkoties ar krāsni, 
ievietojiet tās iekšienē glāzi ūdens. Ūdens 
absorbē mikroviļņu enerģiju un krāsns netiek 
bojāta.

NOŅEMIET STIEPLES  no papīra vai 
plastikāta maisiem pirms to 
ievietošanas krāsnī.

CEPŠANA LIELĀ TAUKVIELU DAUDZUMĀ
NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU KRĀSNI  cepšanai 
lielā taukvielu daudzumā, jo eļļas 
temperatūru nav iespējams 
kontrolēt.

ŠĶIDRUMI
PIEMĒRAM, DZĒRIENI VAI ŪDENS.   Šķidrumi krāsnī var 
pārvārīties, pat neburbuļojot. 
Tādējādi karsts šķidrums var 
pārlīt pāri trauka malām.
Lai to novērstu, jārīkojas šādi:

1.  Neizmantojiet traukus ar 
taisnām malām un šauru kaklu.

2.  Pirms trauka ievietošanas krāsnī samaisiet 
šķidrumu un atstājiet traukā tējkaroti.

3.  Pēc uzsildīšanas ļaujiet traukam brīdi 
pastāvēt, vēlreiz samaisiet šķidrumu un 
tad uzmanīgi izņemiet trauku no krāsns.

PĒC MAZUĻU BARĪBAS   vai šķidruma sildīša-
nas bērnu pudelītē vai burci-
ņā, vienmēr to samaisiet un 
pirms pasniegšanas pārbaudiet 
temperatūru. Tādējādi siltums izplatīsies vienmē-
rīgi un tiks novērsta iespējama applaucēšanās un 
apdedzināšanās.
Pirms sildīšanas pārliecinieties, vai noņemts 

vāks un knupītis!

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

SKAROT TRAUKUS, KRĀSNS DAĻU UN PANNU PĒC 

CEPŠANAS , lai neapdedzinātos lietojiet 
cimdus vai drāniņas satveršanai. Krāsns 
ārējās daļas izmantošanas laikā var 
sakarst, tādēļ mazi bērni nedrīkst tai 
tuvoties.

NEIZMANTOJIET KRĀSNS IEKŠIENI  jebkāda veida 
priekšmetu uzglabāšanai.

KRĀSNS VENTILĀCIJAS ATVERES  nedrīkst būt nosegtas. 
Ja tiek nobloķēti gaisa ieplūdes vai izplūdes 
ventiļi, krāsns var tikt sabojāta un gatavošanas 
rezultāts var būt slikts. 

NEGLABĀJIET  un neizmantojiet šo ierīci ārpus 
telpām. 

NEIZMANTOJIET  šo ierīci virtuves izlietnes, 
baseina vai līdzīgu iekārtu tuvumā, kā arī uz 
slapjas grīdas.
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GRAUZDĒŠANAS PLATES TURĒTĀJS
LAI IZŅEMTU GRAUZDĒŠANAS PLATI NO 

KRĀSNS, IZMANTOJIET  pievienoto 
komplektācijā esošo turētāju.

GRAUZDĒŠANAS PLATE
NOVIETOJIET ĒDIENU TIEŠI UZ GRAUZDĒŠANAS PLATES.  
Vienmēr izmantojiet stikla 
grozāmo plati par pamatni 
grauzdēšanas platei.
NENOVIETOJIET NEKĀDUS PIE-

DERUMUS  uz grauzdēšanas plates, jo 
tā ātri sakarst un var sabojāt piederu-
mus.
GRAUZDĒŠANAS PLATI  pirms lietošanas nepieciešams 
uzsildīt (ne vairāk par 3 min.). Ja iepriekš veicat 
grauzdēšanas plates uzsildīšanu, vienmēr izmanto-
jiet funkciju „Crisp”.

LIELI TRAUKI
IZMANTOJIET POGU TURNTABLE STOP  (grozāmās pla-
tes apturēšana), gatavojot ēdienu traukos, kuri 
ir par lielu, lai tos krāsnī varētu brīvi griezt. Šo 
funkciju var izmantot, tikai gatavojot mikroviļ-
ņu režīmā. Ar citām 
funkcijām šī poga 
nedarbojas.

PIEDERUMI

VISPĀRĪGI

JA PIEDERUMU SASTĀVĀ ESOŠAIS METĀLS  nonāk saska-
rē ar krāsns iekšieni, kad tā ir ieslēgta, var ras-
ties dzirksteļošana un krāsns var tikt bojāta.

PLATES PAMATNE
LIETOJIET PLATES PAMATNI  zem stikla 
grozāmās plates. Uz plates pamat-
nes nenovietojiet nekādus citus 
piederumus. � Ievietojiet plates pamatni krāsnī.

STIKLA GROZĀMĀ PLATE
STIKLA GROZĀMO PLATI VAR IZMANTOT  ar visiem gata-
vošanas paņēmieniem. Tā savāc 
sulas piles un ēdienu paliekas, 
kuras varētu notraipīt un no-
smērēt krāsns iekšpusi. � Novietojiet stikla grozāmo plati uz plates 

pamatnes.

PIRMS GATAVOŠANAS PĀRLIECINIETIES, VAI PIEDERUMI, 

KURUS JŪS LIETOJAT  ir piemēroti 
mikroviļņu krāsnij.

LIEKOT PRODUKTUS UN PIEDERUMUS  mikroviļņu krās-
nī, pārliecinieties, vai tie nenonāk saskarē ar 
krāsns iekšieni. 

PIRMS KRĀSNS IESLĒGŠANAS VIENMĒR PĀRLIECINIETIES , 
vai grozāmā plate var brīvi griezties.  Ja grozā-
mā plate nevar brīvi griezties, jāizmanto ma-
zāks trauks.

TIRDZNIECĪBĀ IR PIEEJAMI TĀLĀK APRAKSTĪTIE  piede-
rumi. Pirms to iegādes pārliecinieties, vai tie ir 
piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnī.

Īpaši svarīgi tas ir attiecībā uz metāla pie-

derumiem vai metāla daļām.
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VIRTUVES TAIMERIS

IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU , ja nepieciešams izmērīt precīzu laiku dažā-
diem nolūkiem, piemēram, olu gatavošanai vai mīklas raudzēšanai 
pirms cepšanas.

q NOSPIEDIET POGU CLOCK (PULKSTENIS).

w PAGRIEZIET REGULĒŠANAS POGU,  lai iestatītu mērāmo laiku.

e  NOSPIEDIET POGU START (SĀKT).

MIRGOJOŠI PUNKTI  norāda, ka taimeris darbojas.

JA VIENU REIZI NOSPIEŽ POGU CLOCK (PULKSTENIS),  tiek attēlots laiks, kas pa-
licis uz taimera. Tas tiek attēlots 3 sekundes un pēc tam atkal tiek rā-
dīts gatavošanas laiks (ja pašlaik gatavojat).

LAI APTURĒTU TAIMERI,  kad tam fonā darbojas cita funkcija, vispirms jā-
atceļ fona funkcija, nospiežot pogu Clock (pulkstenis) un tad jāaptur 
taimeris, nospiežot pogu Stop (apturēt).

SKAŅAS SIGNĀLS  atskanēs, kad taimeris beigs laika skaitīšanu.

AIZSARDZĪBA / TAUSTIŅU NOSLĒGŠANA

ŠĪ AUTOMĀTISKĀ AIZSARDZĪBAS FUNKCIJA TIEK AKTIVĒTA 

VIENU MINŪTI PĒC TAM , kad iestājies "gaidstā-
ves" režīms. (Krāsns ir gaidstāves režī-
mā, ja tiek rādīts pulkstenis 24 stun-
du režīmā vai, ja pulkstenis nav iesta-
tīts un displejā neko nerāda).

DURVIS JĀATVER UN JĀAIZVER , piem., liekot iekšā 
ēdienu, pirms tiek atbrīvots drošības slēdzis. 
Citādi displejā būs redzams uzraksts “DOOR“ 
(durvis).

DOOR
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GATAVOŠANAS PAUZE VAI APTURĒŠANA

LAI IETURĒTU GATAVOŠANAS PAUZI:

GATAVOŠANĀ VAR IETURĒT PAUZI, 

 lai pārbaudītu, apgrieztu vai 
apmaisītu ēdienu, atverot 
durvis. Iestatījums tiks sagla-
bāts 10 minūtes.

JA NEVĒLATIES TURPINĀT GATAVOŠANU:

IZŅEMIET ĒDIENU,  aizveriet durvis un 
nospiediet pogu STOP (apturēt).

PIEZĪME: Kad gatavošana ir pabeigta, lampiņa 
krāsns iekšienē ir izgaismota, līdz nospiesta 
poga STOP; tas ir normāli.

LAI TURPINĀTU GATAVOŠANU:

AIZVERIET DURVIS  un VIENU REIZI nospiediet 
pogu Start (sākt). Gatavošana tiek 
atsākta no vietas, kur tika ieturē-
ta pauze. 
JA NOSPIEŽ POGU START (SĀKT)  DIVAS REI-
ZES, laiks tiek pagarināts par 30 sekundēm.

KAD GATAVOŠANA IR PABEIGTA, REIZI MINŪTĒ ATSKAN 

SKAŅAS SIGNĀLS;  tas turpinās 10 min. Lai atcel-
tu signālu, nospiediet pogu 
STOP vai atveriet durvis.
PIEZĪME:  Kad gatavošana ir pa-
beigta, ja durvis tiek atvērtas un atkal aizvēr-
tas, krāsns iestatījumi tiek saglabāti tikai 60 se-
kundes.

PULKSTENIS IR IESTATĪTS  un darbojas.
JA VĒLATIES NOŅEMT PULKSTENI  no displeja, kad tas ir iestatīts, vēlreiz 
uz 3 sekundēm nospiediet pogu Clock (pulkstenis) un pēc tam 
nospiediet pogu Stop (apturēt).
LAI IESTATĪTU PULKSTENI  vēlreiz, rīkojieties tāpat, kā aprakstīts iepriekš.
PIEZĪME: IESTATOT PULKSTENI, TURIET DURVIS ATVĒRTAS.  Tādējādi jums ir 
10 minūtes laika, lai pulksteni iestatītu. Ja durvis ir ciet, katrs posms 
jāveic 60 sekundēs.

PULKSTENIS

KAD IERĪCE TIEK IESLĒGTA PIRMO REIZI  vai tad, ja radušies elektrības padeves trau-
cējumi, ierīce automātiski ieiet pulksteņa iestatījuma režīmā.

q NOSPIEDIET POGU CLOCK (PULKSTENIS)  (3 sekundes), līdz sāk mirgot 
kreisās puses cipars (stundas).

w PAGRIEZIET REGULĒŠANAS POGU,  lai iestatītu stundas.

e VĒLREIZ NOSPIEDIET POGU CLOCK (PULKSTENIS).  (Mirgo divi labās pus-
es cipari (kas apzīmē minūtes)).

r PAGRIEZIET REGULĒŠANAS POGU,  lai iestatītu minūtes.

t VĒLREIZ NOSPIEDIET POGU CLOCK.

qet

wr
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TIKAI MIKROVIĻŅU REŽĪMOS

JAUDA IETEIKTAIS PIELIETOJUMS:

JET 
(800 W)

SILDOT DZĒRIENUS,  ūdeni, šķidras zupas, kafiju, tēju vai citu ēdienu ar lielu ūdens saturu. 
Pazeminiet jaudu, ja ēdiena sastāvā ir olas vai krējums.

650 W GATAVOJOT  zivis, gaļu, dārzeņus u.c.

500 W RŪPĪGĀKAI GATAVOŠANAI , piem., mērcēm ar augstu olbaltumvielu saturu, siera un olu 
ēdieniem un pabeidzot katlā gatavoto.

350 W LĒNI VĀROT SAUTĒJUMUS,  kausējot sviestu.

160 W ATKAUSĒŠANAI.  Kausējot sviestu, sieru.

  90 W KAUSĒJOT  saldējumu.

- +

Jet
Defrost

Jet Menu
Crisp

Micro Grill Crisp

e

w
q

ĒDIENA GATAVOŠANA UN SILDĪŠANA AR MIKROVIĻŅIEM

ŠO FUNKCIJU IZMANTOJIET  parastai gatavošanai un sildīšanai, piem., dār-
zeņiem, zivīm, kartupeļiem un gaļai.

KAD SĀKTS GATAVOŠANAS PROCESS:  
laiku var viegli pagarināt ar intervālu ik pa 30 sekundēm, nospiežot 
pogu Start (sākt). Ar katru nospiešanas reizi laiks pagarināsies par 
30 sekundēm. Laiku var arī mainīt, pagriežot regulēšanas pogu, lai 
pagarinātu vai saīsinātu laiku. 

JAUDAS LĪMEŅA IZVĒLE

q NOSPIEDIET POGU MICRO (MIKROVIĻŅI),  lai iestatītu jaudu.

w  PAGRIEZIET REGULĒŠANAS POGU, lai iestatītu gatavošanas laiku.

e  NOSPIEDIET POGU START (SĀKT). 
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ŠO FUNKCIJU IZMANTO  tādu ēdienu ātrai uzsildīšanai, kuros ir daudz 
šķidruma, piemēram, šķidras zupas, kafija vai tēja.

FUNKCIJA „JET START” (ĀTRĀ UZSĀKŠANA)

q NOSPIEDIET POGU START (SĀKT). 

ŠĪ FUNKCIJA AUTOMĀTISKI SĀK DARBOTIES  ar maksimālu mikroviļņu 
jaudu, un gatavošanas laiks ir iestatīts uz 30 sekundēm. Ar katru 
nospiešanas reizi laiks pagarinās par 30 sekundēm. Laiku var mainīt 
arī, pagriežot regulēšanas pogu, lai pagarinātu vai saīsinātu laiku 
pēc funkcijas ieslēgšanas.

MANUĀLA ATKAUSĒŠANA

IEVĒROJIET  sadaļā “Ēdiena gatavošana un uzsildīšana 
ar mikroviļņiem” minēto un izvēlieties jaudas 
līmeni 160 W, kad veicat manuālu atkausēšanu.

REGULĀRI PĀRBAUDIET ĒDIENU.  Procesam 
nepieciešamo laiku nosakiet pēc intuīcijas.

KAD PRODUKTS IR DAĻĒJI ATKUSIS,  sadaliet to daļās.SALDĒTUS PRODUKTUS PLASTMASAS MAISIŅOS , 
plastmasas plēvē vai kartona pakās var likt tieši 
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.

VĀRĪTS ĒDIENS, SAUTĒJUMI UN GAĻAS MĒRCES  labāk 
atkūst, ja atlaidināšanas laikā to apmaisa.

ATLAIDINOT  labāk ēdienu neatkausēt līdz 
galam un ļaut, lai process beidzas pēc 
tam, kad krāsns izslēdzas.

PABEIDZOT ATKAUSĒŠANU PĒC KRĀSNS IZSLĒGŠANAS , 
rezultāts vienmēr ir labāks, jo temperatūra tiek 
vienmērīgi sadalīta visam ēdienam.

q
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ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA

ŠO FUNKCIJU LIETOJIET  tādu produktu, kā gaļas, putnu gaļas, zivs, 
dārzeņu un maizes, atkausēšanai. Ātrās atkausēšanas funkcija 
jāizmanto, ja produkta svars ir 100 g - 2,5 kg.

VIENMĒR NOVIETOJIET ĒDIENU  uz stikla grozāmās plates.

q VAIRĀKAS REIZES NOSPIEDIET POGU JET DEFROST (ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA),  lai 
izvēlētos ēdiena kategoriju.

w PAGRIEZIET REGULĒŠANAS POGU,  lai iestatītu produkta svaru.

e  NOSPIEDIET POGU START (SĀKT). 

ATKAUSĒŠANAS PROCESA VIDŪ  krāsns pārtrauc darbu un parāda 
paziņojumu "TURN FOOD" (apgrieziet 
produktu). � Atveriet durvis. � Apgrieziet produktu. � Aizveriet durvis un atsāciet darbu, 

nospiežot pogu Start (atsākt).

PIEZĪME:  krāsns automātiski turpina darbu pēc 2 min., ja produkts 
nav apgriezts. Šādā gadījumā atkausēšanas laiks būs ilgāks.
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ŠAI FUNKCIJAI IR JĀZINA  produkta svars. 

SALDĒTI PRODUKTI:  
JA SVARS IR MAZĀKS VAI LIELĀKS PAR IETEI-

CAMO:  Rīkojieties saskaņā ar minēto 
sadaļā “Ēdiena gatavošana un 
uzsildīšana ar mikroviļņiem” un 
atkausēšanai izvēlieties 160 W.

SALDĒTI PRODUKTI: 
JA PRODUKTI IR SILTĀKI  par dziļas 
sasaldēšanas temperatūru (-18°C),  
izvēlieties mazāku produkta svaru.
JA PRODUKTI IR AUKSTĀKI  par dziļas 
sasaldēšanas temperatūru (-18°C),  
izvēlieties lielāku produkta svaru.

ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA

PĀRTIKAS KATEGORIJA DAUDZUMS PADOMI

q GAĻA 100 G - 2 KG Malta gaļa, siteņi, steiki vai cepeši.

w PUTNU GAĻA 100 G - 2,5 KG Vesela vista, gabali vai filejas.

e ZIVIS 100 G - 1,5 KG Vesela zivs, steiks vai fileja.

r DĀRZEŅI 100 G - 1,5 KG Dažādi dārzeņi, zirņi, brokoļi u.c.

t MAIZE 100 G - 1 KG Klaips, bulciņas vai apaļmaizītes.

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.



12 LV

- +

Jet
Defrost

Jet Menu
Crisp

Micro Grill Crisp

e

w
q

GRILĒŠANA

IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI  ātri apbrūninātu produktu.

q NOSPIEDIET POGU GRILL (GRILĒT). 

w  PAGRIEZIET REGULĒŠANAS POGU, lai iestatītu gatavošanas laiku.

e  NOSPIEDIET POGU START (SĀKT). 

JA POGU GRILL (GRILĒT) NOSPIEŽ GATAVOŠANAS LAIKĀ,  grilēšanas elements 
tiek ieslēgts un atkal izslēgts. Kad grilēšanas elements ir izslēgts, 
taimeris turpina skaitīt laiku. 

PIRMS GRILĒŠANAS PĀRLIECINIETIES, VAI IZMANTOJAMIE PIEDERUMI   ir 
karstumizturīgi un piemēroti mikroviļņu krāsnij.

GRILĒŠANĀ NELIETOJIET PLASTMASAS  piederumus. Tie izkusīs. Nav 
piemēroti arī piederumi no koka un papīra.
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FUNKCIJA "GRILL COMBI"

JAUDA IETEIKTAIS PIELIETOJUMS:

650 W GATAVOJOT  dārzeņus un sacepumus

350 - 500 W GATAVOJOT  putnu gaļu un lazanju

160 - 350 W GATAVOJOT  zivis un saldētus sacepumus

160 W GATAVOJOT  gaļu

  90 W CEPOT  augļu sacepumu

   0 W TIKAI APBRŪNINOT  gatavošanas laikā

- +
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KOMBINĒTĀ GRILĒŠANA

IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI  gatavotu sacepumus, lazanju, putnu gaļu 
un ceptus kartupeļus.

q NOSPIEDIET POGU GRILL (GRILĒT) .

w NOSPIEDIET POGU MICRO (MIKROVIĻŅI),  lai iestatītu jaudu. 

e PAGRIEZIET REGULĒŠANAS POGU,  lai iestatītu gatavošanas laiku. 

r NOSPIEDIET POGU START (SĀKT).  

 ŠĪS DARBĪBAS LAIKĀ  jūs varat ieslēgt un izslēgt grilēšanas elementu, 
nospiežot pogu Grill (grilēt). Maksimāli iespējamais mikroviļņu 
jaudas līmenis grilēšanai ir iestatīts rūpnīcā.

JAUDAS LĪMEŅA IZVĒLE 

IR IESPĒJAMS  izslēgt mikroviļņus, samazinot mikroviļņu jaudu līdz 0 W. 
Kad sasniegta 0 W jauda, krāsns pārslēdzas uz parasto grilēšanas 
režīmu.

PIRMS GRILĒŠANAS PĀRLIECINIETIES, VAI IZMANTOJAMIE PIEDERUMI  ir 
karstumizturīgi un piemēroti mikroviļņu krāsnij.

NELIETOJIET GRILĒŠANĀ PLASTMASAS  piederumus. Tie izkusīs. Nav derīgi 
arī piederumi no koka vai papīra.

r
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GRAUZDĒŠANA

IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI  sildītu un gatavotu picas, kā arī citus 
mīklas izstrādājumus. Tā ir izmantojama arī, cepot speķi ar olām, 
desiņas, hamburgerus utt.

PĀRLIECINIETIES , vai grauzdēšanas plate ir pareizi novietota stikla 
grozāmās plates vidū.

LAI IZŅEMTU KARSTO GRAUZDĒŠANAS PLATI NO 

KRĀSNS,  izmantojiet cimdus vai  speciālo 

turētāju.

ESIET UZMANĪGI UN NEPIESKARIETIES  virsmai zem grilēšanas elementa.

NENOVIETOJIET KARSTU GRAUZDĒŠANAS PLATI  uz virsmām, kuras var 
sakarst.

IZMANTOJOT ŠO FUNKCIJU, KRĀSNS UN GRAUZDĒŠANAS PLATE  kļūst ļoti 
karsta.

q NOSPIEDIET POGU CRISP (GRAUZDĒT). 

w  PAGRIEZIET REGULĒŠANAS POGU, lai iestatītu gatavošanas laiku.

e  NOSPIEDIET POGU START (SĀKT). 

IZMANTOJOT GRAUZDĒŠANAS FUNKCIJU, NAV IESPĒJAMS MAINĪT   jaudas līmeni 
un grilēšanu, un ieslēgt vai izslēgt tos. 

ŠAI FUNKCIJAI LIETOJIET TIKAI  komplektācijā 
esošo grauzdēšanas plati. Citas nopērkamās 
grauzdēšanas plates izmantošana ar šo funkciju 
nesniegs vēlamo rezultātu.

KRĀSNS AUTOMĀTISKI  izmanto mikroviļņu un grilēšanas funkciju 
grauzdēšanas plates uzsildīšanai. Šādā veidā grauzdēšanas plate 
ātri uzsilst līdz darba temperatūrai, apbrūninot produktus un 
padarot tos kraukšķīgus.

Jet
Defrost

Jet Menu
Crisp

Stop
Jet
Start

Micro Grill Crisp

- +

e

w
q
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JA DURVIS ŠAJĀ LAIKA PERIODĀ (2 MINŪTES) NETIEK ATVĒRTAS, KRĀSNS VEIC 

ŠĀDAS DARBĪBAS:

ADD (PIEVIENOT) Aptur darbību un nonāk “gaidstāves“ 
režīmā.

STIR (APMAISĪT) Turpina gatavošanas procesu. Šajā gadījumā 
galarezultāts var nebūt optimāls.

TURN (APGRIEZT)
Turpina gatavošanas procesu. Šajā gadījumā 
galarezultāts var nebūt optimāls.

 � Atveriet durvis. � Pievienojiet, apmaisiet vai apgrieziet ēdienu. � Aizveriet durvis un sāciet no jauna, nospiežot pogu "Start" 
(sākt).

ĀTRĀS GRAUZDĒŠANAS IZVĒLNE

IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI  pagatavotu dažādu veidu saldētus 
produktus.
KRĀSNS  automātiski izvēlēsies gatavošanas metodi, nepieciešamo 
laiku un jaudu.

q VAIRĀKAS REIZES NOSPIEDIET POGU JET MENU CRISP,  lai iestatītu 
pārtikas kategoriju (skat. tabulu).

w PAGRIEZIET REGULĒŠANAS POGU,  lai iestatītu produktu svaru.

e  NOSPIEDIET POGU START (SĀKT).  

DAŽĀM PRODUKTU KATEGORIJĀM NEPIECIEŠAMS  gatavošanas laikā pievienot, 
apgriezt vai apmaisīt produktus (tas ir atšķirīgi katram modelim). 
Šādos gadījumos krāsns apturēs darbību un parādīs paziņojumu 
par nepieciešamo darbību. 

- +
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ĀTRĀS GRAUZDĒŠANAS IZVĒLNE

PĀRTIKAS 
KATEGORIJA

IETEICAMAIS 
DAUDZUMS

IZMANTOJAMIE PIEDERUMI GATAVOŠANAS 
LAIKĀ

q RĪSU MAISĪJUMS 300 G - 650 G IELIECIET TUKŠU GRAUZDĒŠANAS PLATI. 

PIEVIENOJIET PRODUKTUS, KAD ATTĒLOTS 

UZRAKSTS “ADD FOOD” (PIEVIENOT 

PRODUKTUS).

APMAISIET ĒDIENU

w MAKARONU 

MAISĪJUMS

250 G - 550 G IELIECIET TUKŠU GRAUZDĒŠANAS PLATI. 

PIEVIENOJIET PRODUKTUS, KAD ATTĒLOTS 

UZRAKSTS “ADD FOOD” (PIEVIENOT 

PRODUKTUS).

APMAISIET ĒDIENU

e VISTU SPĀRNIŅI / 

VISTU PLĀCENĪŠI

250 G - 500 G IZMANTOJIET GRAUZDĒŠANAS PLATI APGRIEZIET ĒDIENU

r KARTUPEĻI FRĪ 250 G - 500 G IZMANTOJIET GRAUZDĒŠANAS PLATI APMAISIET ĒDIENU

t PICA 250 G - 750 G IZMANTOJIET GRAUZDĒŠANAS PLATI

y SĀĻAIS PĪRĀGS 250 G - 600 G IZMANTOJIET GRAUZDĒŠANAS PLATI

u ZIVS RĪVMAIZĒ / 

ZIVJU NŪJIŅAS

250 G - 500 G IEVIETOJIET TUKŠU GRAUZDĒŠANAS PLATI. 

PIEVIENOJIET PRODUKTUS, KAD ATTĒLOTS 

UZRAKSTS “ADD FOOD” (PIEVIENOT 

PRODUKTUS).

APGRIEZIET 

PRODUKTUS

i CORDON BLEU/ 

VISTAS SITENIS

1 - 4 GAB. 

(100-125 G/AB.)

IEVIETOJIET TUKŠU GRAUZDĒŠANAS PLATI. 

PIEVIENOJIET PRODUKTUS, KAD ATTĒLOTS 

UZRAKSTS “ADD FOOD” (PIEVIENOT 

PRODUKTUS).

APGRIEZIET 

PRODUKTUS

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"”.
PIEZĪME:  
Pirms ēdiena sildīšanas uz grauzdēšanas plates var uzliet mazliet eļļas vai pievienot sviestu.
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1 TASE IR PIELĪDZINĀMA  150 ml dzēriena. 

AR FUNKCIJAS "JET BEVERAGE" PALĪDZĪBU   var viegli un ātri uzsildīt 1-4 
tases dzēriena.

"JET BEVERAGE"

q  VAIRĀKAS REIZES NOSPIEDIET POGU JET BEVERAGE,  lai izvēlētos 
uzsildāmo tasīšu daudzumu. 

w NOSPIEDIET POGU START (SĀKT). 

LAI PĀRMĒRĪGI  nepārkarsētu dzērienu, ielieciet tasē karotīti.
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APKOPE UN TĪRĪŠANA

PARASTI TĪRĪŠANA IR VIENĪGĀ APKOPE , kas 
nepieciešama.  Tā jāveic, kad mikroviļņu krāsns 
ir atvienota no strāvas.
JA KRĀSNS NETIEK  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,   
tērauda šķiedru sūkļus, 
grubuļainas drāniņas 
utt., ar kurām var 
sabojāt vadības pulti, kā arī krāsns iekšējās 
un ārējās virsmas. Izmantojiet drānu ar 
saudzīgu tīrīšanas līdzekli vai papīra dvieli ar 
smidzināmu stikla tīrītāju. Uzsmidziniet stikla 
tīrīšanas līdzekli uz papīra dvieļa.
NESMIDZINIET  tieši uz krāsni.

REGULĀRI,  īpaši, ja ir kaut kas pārlijis, 
izņemiet grozāmo plati, plates 
pamatni, un noslaukiet krāsns 
pamatni tīru.
ŠĪ MIKROVIĻŅU KRĀSNS PAREDZĒTA darbībai ar uzliktu 
grozāmo plati.

NEIZMANTOJIET  CSmikroviļņu krāsni, ja 
grozāmā plate ir izņemta, lai to notīrītu.

TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNĀ DRĪKST MAZGĀT:

GROZĀMĀS PLATES PAMATNI.

STIKLA GROZĀMO PLATI.

TĪROT MIKROVIĻŅU KRĀSNI,  neizmantojiet 
tvaika tīrīšanas ierīces.
MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ regulāri jānotīra 
produktu paliekas.

IZMANTOJIET MĪKSTUUN MITRU DRĀNU ar saudzīgu 
tīrīšanas līdzekli, lai notīrītu iekšējās virsmas, 
durvju priekšpusi un aizmuguri, kā arī durvju 
atveri.

NEPIEĻAUJIET TAUKU  vai ēdiena daļu 
uzkrāšanos ap durvīm.

NOTURĪGU TRAIPU TĪRĪŠANAI  2-3 minūtes krāsnī 
pavāriet tasītē ielietu ūdeni. Tvaiks atmiekšķēs 
traipus.
SMAKU LIKVIDĒŠANAI KRĀSNĪ  pievienojiet nedaudz 
citrona sulas ūdens tasē, novietojiet to uz 
grozāmās plates un vāriet to dažas minūtes.

GRILA ELEMENTS  nav jātīra, jo tā lielais karstums 
izdedzina visus taukus, bet virsmai zem grila 
var būt nepieciešama regulāra tīrīšana. Tīrīšanā 
izmantojiet mīkstuun mitru drānu ar saudzīgu 
tīrīšanas līdzekli.
Ja grils netiek izmantots regulāri, lai nepieļautu 
aizdegšanās iespēju un sadedzinātu tauku palie-
kas, reizi mēnesī to vajag ieslēgt uz 10 minūtēm.

GRAUZDĒŠANAS PLATES TURĒTĀJU.

UZMANĪGI TĪRĀMI:
GRAUZDĒŠANAS PLATI JĀTĪRA  ūdenī ar saudzīgu tīrī-
šanas līdzekli. Īpaši taukainas vietas var tīrīt ar 
beržamo drānu un saudzīgu 
tīrīšanas līdzekli.
VIENMĒR  ļaujiet grauzdēšanas 
platei pirms tīrīšanas atdzist.

NE iegremdējiet grauzdēšanas plati ūde-
nī un neskalojiet to, ja tā ir karsta. Strauja 
atdzesēšana var to sabojāt.
NELIETOJIET TĒRAUDA ŠĶIEDRU BERŽAMOS 

SŪKĻUS.  Ar tiem var saskrāpēt virsmu.
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IESPĒJAMO PROBLĒMU APSKATS

JA KRĀSNS NEDARBOJAS,  nesauciet meistaru, 
kamēr neesat veikuši šādas pārbaudes: � Vai grozāmā plate un tās pamatne  ir savā 

vietā. � Vai kontaktdakša  ir pienācīgi ievietota 
kontaktligzdā. � Vai durvis  ir pareizi aizvērtas. � Pārbaudiet drošinātājus  un pārliecinieties, 
vai notiek strāvas padeve. � Pārbaudiet,  vai krāsnī ir pietiekama 
ventilācija. � Nogaidiet 10 minūtes, tad pamēģiniet 
krāsni ieslēgt no jauna. � Pirms krāsns ieslēgšanas no jauna, atveriet 
tās  durvis un pēc tam tās aizveriet.

PĀRBAUDES IR NEPIECIEŠAMAS, LAI IZVAIRĪTOS   no 
nevajadzīgas zvanīšanas meistaram, par ko būs 
jāmaksā. 
Zvanot apkalpes dienestam, nosauciet produk-
ta sērijas numuru un krāsns numuru (skat. ap-
kalpes uzlīmi). Tālākos norādījumus meklējiet 
garantijas dokumentos.

JA NEPIECIEŠAMA STRĀVAS VADA NOMAIŅA,  tad 
to drīkst aizstāt tikai ar oriģi-
nālo vadu, kuru var iegādā-
ties mūsu apkalpes dienes-
tā. Strāvas vadu drīkst mai-
nīt tikai apmācīts servisa in-
ženieris.

APKOPI DRĪKST VEIKT TIKAI APMĀCĪTS 

SERVISA INŽENIERIS.  Neapmācīti 
cilvēki nedrīkst veikt krāsns ap-
kopi un labošanu, t.sk., noņemt 
pārsegus, kuri aizsargā pret 
mikroviļņu starojuma ietekmi.
NENOŅEMIET KRĀSNS PĀRSEGUS.

PAR APKĀRTĒJO VIDI

IEPAKOJUMS  var būt pilnībā pārstrā-
dājams; uz to norāda atbilstošs 
simbols. Lai iznīcinātu to, ie-
vērojiet vietējos noteikumus. 
Iespējami bīstamus iesaiņoju-
ma materiālus (plastmasas mai-
siņus, polistirolu u.c.) glabājiet bēr-
niem nepieejamā vietā.
ŠĪ IERĪCE  ir marķēta saskaņā ar Eiropas Savie-
nības direktīvu 2002/96/EC par Elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumiem (WEEE). No-
drošinot pareizu produkta iznīcināšanu, jūs pa-
līdzat novērst iespējamu negatīvu ietekmi uz 
dabu un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepa-
reiza šā produkta likvidēšana.

SIMBOLS  uz produkta vai uz pavaddokumen-
tiem norāda, ka šī ierīce 
pēc tās darbmūža beigām 
nav uzskatāma par sadzīves 
atkritumiem. Tā jānogādā at-
tiecīgā elektrisku un elektro-
nisku ierīču savākšanas vietā, 
lai to pārstrādātu. 
UTILIZĒŠANAI  jānotiek saska-
ņā ar vietējiem atkritumu 
pārstrādes noteikumiem.
LAI IEGŪTU SĪKĀKUS 

NORĀDĪJUMUS PAR  šī izstrā-
dājuma apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi, lū-
dzu, sazinieties ar vietējo biroju, mājsaimniecī-
bas atkritumu pārstrādes dienestu vai ar veika-
lu, kur iegādājāties šo izstrādājumu.
PIRMS UTILIZĀCIJAS  nogrieziet strāvas vadu, lai 
ierīci nevarētu pieslēgt elektrībai.
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SASKAŅĀ AR IEC 60705.
STARPTAUTISKĀ ELEKTROTEHNISKĀ KOMISIJA  ir izstrādājusi standartus salīdzinošām sildīšanas funkcijas 
veiktspējas pārbaudēm dažādām mikroviļņu krāsnīm. Šai krāsnij iesakām šādus parametrus:
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Pārbaude Daudzums Aptuvenais laiks Jaudas līmenis Trauks

12.3.1 1000 G 14 MIN. 650 W  PYREX 3.227

12.3.2 475 G 5 ½ MIN. 800 W  PYREX 3.827

12.3.3 900 G 16 MIN. 650 W  PYREX 3.838

12.3.4 1100 G 20-22 MIN. GRILS + 650 W  PYREX 3.827

13.3 500 G 3 MIN. 6 SEK. FUNKCIJA "JET DEFROST" 
(ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA)


