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UZSTĀDĪŠANA

PIRMS PIESLĒGŠANAS

PĀRLIECINIETIES, KA IERĪCE NAV BOJĀTA.  Pārbaudiet, 

vai mikroviļņu krāsns durvis cieši saskaras ar 

durvju balstu un vai iekšējais durvju blīvējums 

nav bojāts. Iztukšojiet mikroviļņu krāsni 

un iztīriet to no iekšpuses ar mīkstu, mitru 

drāniņu.

PĒC PIESLĒGŠANAS

ŠĪS IERĪCES  iezemēšana ir obligāta.  

Ražotājs neuzņemsies atbildību par 

cilvēku un mājdzīvnieku gūtajiem 

ievainojumiem, kā arī priekšmetu 

bojājumiem šo noteikumu 

neievērošanas gadījumā.

Ražotājs neuzņemsies atbildību par 

problēmām, kas radušās, lietotājam 

neievērojot šos norādījumus.

NELIETOJIET IERĪCI , ja ir bojāts tās 

strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja tā 

nedarbojas pareizi vai, ja tā ir bojāta 

vai nokritusi zemē. Neiegremdējiet 

ūdenī strāvas vadu un kontaktdakšu. 

Nenovietojiet strāvas vadu uz karstas 

virsmas. Tas var radīt elektriskās strāvas 

trieciena, ugunsgrēka u.c. veida risku.

NENOŅEMIET MIKROVIĻŅU IEPLŪDES AIZSARGPLĀKSNĪTES , 

kas atrodas mikroviļņu 

krāsns iekšpuses sānos. Tās 

neļauj mikroviļņu kanālos 

nokļūt taukiem un ēdienu 

daļiņām.

PĀRBAUDIET VAI TEHNISKO DATU   plāksnītē 

norādītais spriegums atbilst mājas 

elektrotīkla sprieguma parametriem.

MIKROVIĻŅU KRĀSNS DARBOJAS TIKAI  tad, ja durtiņas 

ir cieši aizvērtas.

JA MIKROVIĻŅU KRĀSNS IR 

NOVIETOTA tuvu TV, radio 

vai antenai, var rasties 

traucējumi televīzijas un 

radio uztveršanā.

NOVIETOJIET MIKROVIĻŅUKRĀSNI UZ 

STABILA, LĪDZENA PAMATA, kas var 

izturēt ierīces svaru un tajā 

ievietotos piederumus. 

Rīkojieties uzmanīgi.

ŠO MIKROVIĻŅU KRĀSNI NAV PAREDZĒTS NOVIETOT vai 

lietot uz darbvirsmas, kas ir par 850 mm 

zemāka nekā grīdas virsma.

NOVIETOJIET MIKROVIĻŅU KRĀSNI PIEMĒROTĀ ATTĀLUMĀ 

NO citiem karstuma avotiem. Lai iegūtu 

pietiekami labu ventilāciju, virs mikroviļņu 

krāsns jānodrošina vismaz 20 cm liela brīva 

vieta. Pārliecinieties, vai zem, virs mikroviļņu 

krāsns un tai apkārt ir pietiekami daudz 

brīvas vietas, lai nodrošinātu piemērotu gaisa 

plūsmu. Mikroviļņu krāsni nedrīkst iebūvēt 

skapī.
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BĒRNI DRĪKST IZMANTOT MIKROVIĻŅU KRĀSNI TIKAI 

pieaugušo uzraudzībā un pēc atbilstošas 

apmācības, lai bērni to lietotu drošā veidā 

un izprastu bīstamās situācijas, kas var 

rasties, izmantojot ierīci nepareizi.  Bērni 

jāuzrauga, ja tie lieto citas sildierīces (ja 

tādas ir) atsevišķi vai kopā ar mikroviļņiem 

sakarā ar radīto augsto temperatūru.

ŠO IERĪCI NEDRĪKST IZMANTOT bērni vai citas 

personas, kuru fiziskās un garīgās spējas, 

kā arī pieredzes trūkums neļauj tiem droši 

izmantot ierīci bez atbilstošas uzraudzības 

vai atbildīgās personas norādījumiem. 

JĀUZRAUGA, lai bērni nespēlētos ar ierīci.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

NEKARSĒJIET VAI NEIZMANTOJIET VIEGLI 

UZLIESMOJOŠUS MATERIĀLUS  mikroviļņu krāsnī 

vai tās tuvumā. Izgarojumi var izraisīt 

ugunsgrēku vai eksploziju.

NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU  krāsni audumu, 

papīra, garšvielu, augu, koka, puķu vai 

citus degošu materiālu žāvēšanai. Var 

izcelties ugunsgrēks.

NEPĀRGATAVOJIET ĒDIENU.  Var izcelties 

ugunsgrēks.

NEATSTĀJIET MIKROVIĻŅU KRĀSNI BEZ 

UZRAUDZĪBAS,   it īpaši tad, ja gatavošanas 

procesā izmantojat papīru, plastmasu 

vai citus degošus materiālus. Papīrs var 

pārogļoties vai aizdegties, un plastmasa 

ēdiena sildīšanas laikā var izkust. 

Neatstājiet mikroviļņu krāsni bez 

uzraudzības, lietojot lielu daudzumu 

taukvielu vai eļļas, jo tām pārkarstot, var 

izraisīties ugunsgrēks!

JA MATERIĀLI MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ/ĀRPUS TĀS 

IR AIZDEGUŠIES VAI SĀK DŪMOT,   neatveriet 

durtiņas un izslēdziet ierīci. Atvienojiet 

elektrības vadu, izskrūvējiet drošinātāju 

jaudas slēdžu panelī vai izslēdziet 

atdalītāju.

RŪPĪGI IZLASIET ŠOS NOTEIKUMUS UN SAGLABĀJIET TOS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM

NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU  

krāsni, lai uzsildītu produktus 

hermētiskos traukos. 

Spiediens palielinās, un, 

atverot mikroviļņu krāsni, 

šādi trauki var eksplodēt vai izraisīt 

bojājumus.

OLAS

NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU  krāsni veselu 

olu gatavošanai vai sildīšanai ar 

čaumalu un bez tās, jo olas var 

eksplodēt pat tad, ja sildīšana 

tiek pārtraukta.

DURTIŅU BLĪVĒJUMU UN BLĪVĒJUMA VIETAS  

regulāri jāpārbauda. Ja tās ir bojātas, 

ierīci nedrīkst lietot, kamēr to nav salabojis 

kvalifi cēts apkopes speciālists.
NEIZMANTOJIET  kodīgas ķimikālijas vai 

tvaikus. Mikroviļņu krāsns ir paredzēta 

tikai ēdiena uzsildīšanai un gatavošanai. 

Tā nav paredzēta rūpnieciskai vai 

laboratoriskai izmantošanai.

NEKARIET UN NENOVIETOJIET  smagus 

priekšmetus uz durvīm, jo tādējādi var 

tikt sabojāta mikroviļņu krāsns atvere un 

eņģes. Priekšmetu novietošanai nedrīkst 

izmantot arī durvju rokturi.

IERĪCE NAV PAREDZĒTA lietošanai ar ārēju 

taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
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VISPĀRĪGI

IERĪCE IR PAREDZĒTA TIKAI LIETOŠANAI MĀJAS APSTĀKĻOS!  

IZMANTOJOT MIKROVIĻŅUS, MIKROVIĻŅU KRĀSNI NEDRĪKST 

LIETOT  bez produktiem. Tāda veidā var sabojāt 

ierīci.

MIKROVIĻŅU KRĀSNS DARBĪBAS  apgūšanas laikā, 

ievietojiet ierīcē glāzi ar ūdeni. Ūdens absorbēs 

mikroviļņu enerģiju, un mikroviļņu krāsns 

netiks sabojāta.

IEVIETOJOT MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ  papīra 

vai plastmasas maisiņus, pirms tam 

noņemiet auklas.

CEPŠANA LIELĀ TAUKVIELU DAUDZUMĀ

NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU  krāsni cepšanai 

lielā taukvielu daudzumā, jo eļļas 

temperatūru nav iespējams 

regulēt.

ŠĶIDRUMI

PIEMĒRAM, DZĒRIENI VAI ŪDENS.   Šķidrumi 

mikroviļņu krāsnī var sakarst 

virs vārīšanās punktam, 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 mikroviļņu 

krāsnī samaisiet šķidrumu un atstājiet 

traukā tējkaroti.

3.  Pēc uzsildīšanas ļaujiet traukam brīdi 

pastāvēt, vēlreiz samaisiet šķidrumu 

un tad uzmanīgi izņemiet trauku no 

mikroviļņu krāsns.

UZMANĪBU

PLAŠĀKU INFORMĀCIJU  skatiet mikroviļņu 

pagatavošanas recepšu grāmatā. īpaši tādā 

gadījumā, ja gatavojat vai sildāt ēdienu, kas 

satur alkoholu.

PĒC ZĪDAIŅU PĀRTIKAS   vai 

šķidrumu uzsildīšanas 

pudelītēs vai mazuļu traukos, 

pirms lietošanas vienmēr to 

samaisiet un pārbaudiet temperatūru. Tādējādi 

siltums izplatīsies vienmērīgi un tiks novērsta 

iespējama applaucēšanās un apdedzināšanās.

Pirms sildīšanas pārliecinieties, vai ir 

noņemts vāks un knupītis!

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

LAI, PIESKAROTIES TRAUKIEM, MIKROVIĻŅU 

KRĀSNS DAĻĀM UN PANNAI PĒC ĒDIENA 

GATAVOŠANAS NEAPDEDZINĀTOS , izmantojiet 

paliktņus un virtuves cimdus. Mikroviļņu 

krāsns ārējās daļas lietošanas laikā var 

sakarst, tādēļ neļaujiet bērniem atrasties 

ierīces tuvumā.

NEIZMANTOJIET mikroviļņu krāsns iekšpusi  

uzglabāšanas nolūkiem.

NENOBLOĶĒJIET MIKROVIĻŅU KRĀSNS VENTILĀCIJAS 

ATVERES. Nobloķējot gaisa ieplūdes vai izplūdes 

atveres, var tikt sabojāta mikroviļņu krāsns un 

iegūti slikti gatavošanas rezultāti. 

NEUZGLABĀJIET un neizmantojiet šo ierīci ārpus 

telpām. 

NEIZMANTOJIET šo ierīci virtuves izlietnes, 

baseina vai līdzīgu vietu tuvumā, kā arī uz 

slapjas grīdas.
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PIEDERUMI

VISPĀRĪGI

JA PALĪGIERĪČU SASTĀVĀ ESOŠAIS METĀLS  nonāk 

saskarē ar mikroviļņu krāsns iekšpusi, kad 

ierīce ir ieslēgta, var rasties dzirksteļošana un 

mikroviļņu krāsns var tikt bojāta.

STIKLA ROTĒJOŠAIS PALIKTNIS

STIKLA ROTĒJOŠAIS PALIKTNIS IR PAREDZĒTS  visām 

gatavošanas metodēm. Tas savāc sulas pilienus 

un ēdienu atliekas, kuras varētu notraipīt 

mikroviļņu krāsns iekšpusi.

Novietojiet stikla rotējošo 

pamatni uz pamatnes 

balsta.

�

VĀKS

VĀKS IR PAREDZĒTS PRODUKTU 

pārklāšanai gatavošanas 

un uzsildīšanas mikroviļņu 

režīmā, un tas palīdz mazināt 

izšļakstīšanos, saglabāt 

produktos esošo mitruma 

daudzumu, kā arī samazināt nepieciešamo 

laiku.

LIETOJIET vāku, lai veiktu divu līmeņu 

uzsildīšanu.

REŽĢIS

LIETOJIET AUGSTO REŽĢI , ja lietojat 

grila vai grila kombinācijas 

funkciju.

LIETOJIET ZEMO REŽĢI , ja gatavošanā izmantojat 

gaisa plūsmu vai efektīvas gaisa plūsmas 

kombināciju.

PIRMS SĀKT GATAVOT, PĀRLIECINIETIES, VAI PALĪGIERĪCES, 

KURAS LIETOJAT  ir piemērotas 

mikroviļņu krāsnij.

LIEKOT PRODUKTUS UN PALĪGIERĪCES  mikroviļņu 

krāsnī, pārliecinieties, lai tās nenonāktu 

saskarē ar krāsns iekšpusi. 

Īpaši svarīgi tas ir attiecībā uz metāla 

palīgierīcēm vai metāla daļām.

PIRMS MIKROVIĻŅU KRĀSNS IESLĒGŠANAS 

PĀRLIECINIETIES , vai rotējošais paliktnis var brīvi 

griezties.  Ja rotējošā paliktņa darbība ir 

ierobežota, jāizmanto mazāks trauks.

PAPLĀTE

NOVIETOJIET ĒDIENU TIEŠI UZ PAPLĀTES.  

Lietojot paplāti, vienmēr izmantojiet stikla 

rotējošo paliktni.

NENOVIETOJIET UZ PAPLĀTES 

PALĪGIERĪCES , jo tā ātri sakarst 

un var sabojāt palīgierīci.

PAPLĀTI  pirms lietošanas nepieciešams 

sakarsēt (ne vairāk par 3 min.). 

Ja iepriekš veicat paplātes sakarsēšanu, 

izmantojiet funkciju Crisp (Kraukšķīgi).

TVAICĒTĀJS

IZMANTOJIET TVAICĒTĀJU AR SIETU , 

LAI PAGATAVOTU ZIVIS, dārzeņus un 

kartupeļus.

IZMANTOJIET TVAICĒTĀJU AR SIETU , lai 

pagatavotu rīsus, makaronus un 

baltās pupas.

VIENMĒR NOVIETOJIET tvaicētāju uz rotējošā stikla 

paliktņa.

TIRDZNIECĪBĀ IR PIEEJAMI  dažādi piederumi. Pirms 

iegādes pārliecinieties, vai tie ir piemēroti 

izmantošanai mikroviļņu krāsnī.

PAPLĀTES ROKTURIS

LAI IZŅEMTU PAPLĀTI, IZMANTOJIET 

 komplektācijā iekļauto rokturi.

ROTĒJOŠĀ PALIKTŅA BALSTS

UZSTĀDIET ROTĒJOŠĀ PALIKTŅA BALSTU  

zem stikla rotējošā paliktņa. 

Nenovietojiet uz rotējošā paliktņa 

balsta citas palīgierīces.

Ievietojiet rotējošā paliktņa 

balstu mikroviļņu krāsnī.

�

CEPŠANAI PAREDZĒTĀ PANNA

LIETOJIET CEPEŠPANNU, ja 

produktu gatavošanai 

izmantojat tikai gaisa plūsmu. 

Nekad nelietojiet to kombinācijā ar mikroviļņiem.
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START PROTECTION / CHILD LOCK

 (IESLĒGT AIZSARDZĪBU/BĒRNU DROŠĪBA)

ŠĪ AUTOMĀTISKĀ AIZSARDZĪBAS FUNKCIJA TIEK AKTIVĒTA 

VIENU MINŪTI PĒC TAM , kad iestājies 

"gaidstāves" režīms. Mikroviļņu krāsns 

ir gaidstāves režīmā, ja tiek parādīts 

pulkstenis 24 stundu režīmā vai, ja 

pulkstenis nav iestatīts un displejā neko 

nerāda.

DURVIS JĀATVER UN JĀAIZVER , piemēram, ievietojot 

produktus, pirms tiek deaktivizēts drošības 

slēdzis. Pretējā gadījumā displejā būs redzams 

uzraksts “DOOR“ (Durvis).

DOOR

PAUSE OR STOP COOKING (GATAVOŠANAS PAUZE VAI APTURĒŠANA)

LAI AKTIVIZĒTU PAUSES REŽĪMU:

GATAVOŠANAS LAIKĀ VAR 

 iestatīt pauzi, lai, atverot 

durvis, pārbaudītu, 

apgrieztu uz otru pusi 

vai apmaisītu ēdienu. 

Iestatījums tiks saglabāts 10 minūtes.

LAI TURPINĀTU GATAVOŠANU:

AIZVERIET DURVIS  un VIENU REIZI nospiediet 

taustiņu Start (Sākt). Gatavošana tiek atsākta 

no vietas, kur tika pārtraukta. 

JA NOSPIEŽAT TAUSTIŅU START (SĀKT)  DIVAS REIZES, 

laiks tiek pagarināts par 30 sekundēm.

JA NEVĒLATIES TURPINĀT GATAVOŠANU, VARAT:

IZŅEMT PRODUKTUS,  aizvērt durvis un nospiest 

taustiņu STOP (Apturēt) vai pagriezt funkciju 

regulatoru stāvoklī OFF (Izslēgt).

KAD GATAVOŠANA IR PABEIGTA , 10 minūšu laika 

posmā atskanēs minūti ilgs skaņas signāls. 

Lai pārtrauktu signālu, 

nospiediet taustiņu STOP 

(Apturēt) vai atveriet durvis.

PIEZĪME.  Ja pēc gatavošanas 

beigām durvis tiek atvērtas un tad aizvērtas, 

mikroviļņu krāsns saglabās iestatījumus 60 

sekundes.
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 SETTING MODE (IESTATĪŠANAS REŽĪMS)

VARAT PAGRIEZT FUNKCIJU REGULATORU, lai iestatītu sākotnējo stāvokli.  Pēc tam pagrieziet regulatoru -/+ 

un nospiediet taustiņu OK (Labi), lai izvēlētos citu iestatījumu.

Set Language (Iestatīt valodu)

q PAGRIEZIET REGULATORU -/+ un skatiet pieejamās valodas (7 valodas).

w NOSPIEDIET TAUSTIŅU OK (LABI), lai apstiprinātu izvēli.

Set clock (Iestatīt diennakts laiku)

q PAGRIEZIET REGULATORU -/+, lai mainītu laiku.

w NOSPIEDIET TAUSTIŅU OK (LABI), lai apstiprinātu izvēli (šajā brīdī nospiežot taustiņu Stop 

(Apturēt), pulkstenis tiks deaktivizēts).

 PIEZĪME. Ja pulkstenis nav iestatīts, tiks parādīts sākotnējais laiks 12.00.

Set buzzer (Iestatīt skaņas signālu)

q PAGRIEŽOT REGULATORU -/+, tiks veikta pārslēgšanas starp ieslēgšanas un izslēgšanas funkciju.

w NOSPIEDIET TAUSTIŅU OK (LABI), lai apstiprinātu izvēli.

Set contrast (Iestatīt kontrastu)

q PAGRIEZIET REGULATORU -/+, lai palielinātu/samazinātu kontrasta iestatījumu.

w NOSPIEDIET TAUSTIŅU OK (LABI), lai apstiprinātu izvēli.

Set brightness (Iestatīt spilgtumu)

q PAGRIEZIET REGULATORU -/+, lai palielinātu/samazinātu spilgtuma iestatījumu.

w NOSPIEDIET TAUSTIŅU OK (LABI), lai apstiprinātu izvēli.

�

�

�

�

�

VIENUMI 1 2 3 4 5 6 7

Valodas Angļu Franču Itāļu Vācu Zviedru Spāņu Holandiešu

PIRMO REIZI PIESLĒDZOT mikroviļņu krāsni, tiek sākta pirmā instalēšanas procedūra.

PĒC TAM, KAD DISPLEJĀ tika parādīts zīmola nosaukums, tiks aktivizēta valodas izvēle. Pēc 

valodas izvēles un apstiprināšanas tiks aktivizēta laika iestatīšana. Pēc pulksteņa iestatīšanas 

apstiprinājuma tiks aktivizēts gaidstāves režīms.
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KITCHEN TIMER (VIRTUVES TAIMERIS)

LIETOJIET ŠO FUNKCIJU , ja virtuves taimeris nepieciešams, lai iegūtu precīzu laiku, kas paredzēts 

dažādām darbībām, piemēram, mīklas rūgšanas laika noteikšanai.

q PAGRIEZIET FUNKCIJU REGULATORU LĪDZ gaidstāves stāvoklim.

w    NOSPIEDIET TAUSTIŅU OK (LABI).

e    PAGRIEZIET REGULATORU -/+, LAI iestatītu vajadzīgo laiku .

r    Lai sāktu laika atpakaļskaitīšanu, NOSPIEDIET TAUSTIŅU OK (LABI) VAI START (SĀKT).

KAD TAIMERIS BEIGS LAIKA ATPAKAĻSKAITĪŠANU, ATSKANĒS SKAŅAS SIGNĀLS .

ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS REŽĪMS

Ja, mikroviļņu krāsnij atrodoties gaidīšanas režīmā, lietotājs neiestata pulksteni un 10 minūšu 

laikā netiek veikta neviena darbība, mikroviļņu krāsns pārslēgsies enerģijas taupīšanas režīmā. 

Šajā brīdī displejs tiks izslēgts. No šī stāvokļa var iziet, pagriežot regulatorus, nospiežot jebkuru 

taustiņu vai atverot ierīces durtiņas.

q

w

e r
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COOK & REHEAT WITH MICROWAVES (ĒDIENA GATAVOŠANA UN 

SILDĪŠANA, IZMANTOJOT MIKROVIĻŅUS)
LIETOJIET ŠO FUNKCIJU   parastai gatavošanai un, piemēram, dārzeņu, zivju, kartupeļu un gaļas 

uzsildīšanai.

TIKLĪDZ IR SĀCIES GATAVOŠANAS PROCESS:  

gatavošanas laiku var pielāgot, pagriežot regulatoru, bet mikroviļņu jaudu - nospiežot taustiņu 

Back (Atpakaļ) divas reizes un pēc tam pagriežot regulatoru -/+. Ja gatavošanas laikā regulatoru 

-/+ nospiedīsit divas reizes, sāks mirgot mikroviļņu jaudai paredzētie cipari. Jaunais mikroviļņu 

jaudas iestatījums būs pieejams tikai pēc taustiņa OK (Labi) nospiešanas. Tiklīdz mikroviļņu 

jaudas noteikšanai paredzētie cipari sāks degt pastāvīgā režīmā, jaunais iestatījums jāuzskata par 

iestatītu.

NOSPIEŽOT TAUSTIŅU START (SĀKT), LAIKU VAR PAGARINĀT AR INTERVĀLU IK PA 30 sekundēm. Ar katru taustiņa 

nospiešanas reizi laiks pagarināsies par 30 sekundēm. 

JAUDAS LĪMEŅA IZVĒLE

q PAGRIEZIET FUNKCIJU REGULATORU līdz režīmam MW (MIKROVIĻŅU REŽĪMS). 

w PAGRIEZIET REGULATORU -/+, LAI  iestatītu mikroviļņu jaudu. 

e NOSPIEDIET TAUSTIŅU OK (LABI), lai apstiprinātu izvēli (sāks mirgot laika iestatīšanas cipari).

r PAGRIEZIET REGULATORU -/+, LAI  iestatītu gatavošanas laiku.

t NOSPIEDIET TAUSTIŅU START (SĀKT).

q we r
t

MICROWAVES ONLY (TIKAI MIKROVIĻŅU REŽĪMS)

JAUDA IETEIKTAIS PIELIETOJUMS:

JET (Ātras 

darbības 

režīms) 

Dzērienu,  ūdens, šķidru zupu, kafi jas, tējas un citu produktu ar augstu ūdens saturu 

uzsildīšana. Pazeminiet jaudu, ja ēdiena sastāvā ir olas vai krējums.

750 W  Zivju, gaļas, dārzeņu u.c. pagatavošana 

650 W TĀDU ēdienu pagatavošana, kas nav jāapmaisa.

500 W
PILNĪGĀKAI gatavošanai , piemēram, mērču ar augstu olbaltumvielu saturu, siera un olu 

ēdienu pagatavošanai un katlā gatavotu ēdienu pabeigšanai.

350 W Sautējumu lēna vārīšana,  sviesta kausēšana.

160 W ATKAUSĒŠANA. 

90 W SVIESTA, SIERA UN SALDĒJUMA MĪKSTINĀŠANA .
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ŠO FUNKCIJU IZMANTO  tādu ēdienu ātrai uzsildīšanai, kuros ir daudz šķidruma, piemēram, šķidras 

zupas, kafi ja vai tēja.

JET START (ĀTRĀ SĀKŠANA)

q   PAGRIEZIET FUNKCIJU REGULATORU līdz stāvoklim MW (Mikroviļņi).

w NOSPIEDIET TAUSTIŅU START (SĀKT).

ŠĪ FUNKCIJA TIEK AUTOMĀTISKI AKTIVIZĒTA  kopā ar noklusējuma jaudu (750 W) un 30 sekunžu 

gatavošanas laiku. Ar katru taustiņa nospiešanas reizi laiks pagarināsies par 30 sekundēm. Laiku var 

arī mainīt, pagriežot regulatoru, lai pagarinātu vai saīsinātu laiku pēc funkcijas ieslēgšanas.

MANUĀLA ATKAUSĒŠANA

IEVĒROJIET  sadaļā "Ēdiena gatavošana un 

uzsildīšana ar mikroviļņiem" minēto informāciju 

un izvēlieties jaudas līmeni 160 W, veicot 

manuālu atkausēšanu.

REGULĀRI PĀRBAUDIET ĒDIENU.  Procesam 

nepieciešamo laiku nosakiet pēc intuīcijas.

ATKAUSĒŠANAS LAIKĀ LIELUS PRODUKTUS  apgrieziet 

uz otru pusi.

SALDĒTUS PRODUKTUS PLASTMASAS MAISIŅOS , 

plastmasas plēvē vai kartona pakās var ievietot 

mikroviļņu krāsnī, ja iepakojumam nav 

metāla daļu (piemēram, metāla stieples).

IEPAKOJUMA FORMA  ietekmē atkausēšanas 

laiku. Produkti nelielā iepakojumā 

atkausējas ātrāk nekā apjomīgā.

ATDALIET GABALUS , kad tie sāk atkust. 

Atsevišķi gabali atkausējas ātrāk.

JA ATSEVIŠĶAS PRODUKTA DAĻAS 

SASILST (PIEMĒRAM, VISTAS KĀJAS 

UN SPĀRNI) , norobežojiet tās 

ar maziem alumīnija folijas 

gabaliņiem.

VĀRĪTI PRODUKTI, SAUTĒJUMI UN GAĻAS MĒRCES  

atkausējas labāk, ja atlaidināšanas laikā 

tās apmaisa.

VEICOT ATKAUSĒŠANU , neatkausējiet 

produktus līdz galam, bet ļaujiet, lai tie 

atkausējas gaidstāves laikā.

GAIDSTĀVES LAIKĀ  rezultāts vienmēr ir labāks, jo 

produktu temperatūra būs vienmērīgāka.

q w
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TURN FOOD

JET DEFROST (ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA)

LIETOJIET ŠO FUNKCIJU , lai atkausētu gaļu, putnu gaļu, zivis, dārzeņus un maizi. 

FUNKCIJAI JET DEFROST (ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA) nepieciešami produktu tīrsvara parametri, un to var 

izmantot tikai produktiem, kuru svars ir robežās starp 100 g-3 kg (skatiet ātrās atkausēšanas 

tabulu).

VIENMĒR NOVIETOJIET PRODUKTUS  uz rotējošā stikla paliktņa.

q PAGRIEZIET FUNKCIJU REGULATORU līdz režīmam Jet Defrost  (Ātrā atkausēšana).

w PAGRIEZIET REGULATORU -/+ , lai iestatītu produktu klasi.

e     NOSPIEDIET TAUSTIŅU OK (LABI), lai apstiprinātu izvēli (sāks mirgot svara parametru cipari).

r  PAGRIEZIET REGULATORU -/+ , lai iestatītu produktu svaru.

t  NOSPIEDIET TAUSTIŅU START (SĀKT). 

ATKAUSĒŠANAS PROCESA VIDŪ  mikroviļņu krāsns pārtrauc darbību un parāda paziņojumu TURN FOOD 

(Apgriezt produktus uz otru pusi).

Atveriet durvis.

Apgrieziet produktus uz otru pusi.

Aizveriet durvis un vēlreiz nospiediet taustiņu Start (Sākt).

�

�

�

PIEZĪME.  Ja produkti nav apgriezti uz otru pusi, mikroviļņu krāsns automātiski ieslēgsies pēc 2 min. 

Šādā gadījumā atkausēšanas laiks būs ilgāks.

t
e wq

r
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SALDĒTI PRODUKTI.  

JA SVARS IR MAZĀKS VAI LIELĀKS PAR 

IETEICAMO:  Veiciet visu atbilstoši 

procedūrai „Ēdiena gatavošana un 

uzsildīšana, izmantojot mikroviļņus”, 

un atkausēšanai izvēlieties jaudas 

līmeni 160 W.

SALDĒTI PRODUKTI. 

JA PRODUKTU TEMPERATŪRA IR AUGSTĀKA PAR  

dziļās sasaldēšanas temperatūru (-18 

°C),  izvēlieties mazāku produktu svaru.

JA PRODUKTU TEMPERATŪRA IR ZEMĀKA PAR  

dziļās sasaldēšanas temperatūru (-18 

°C), , izvēlieties lielāku produktu svaru.

JET DEFROST (ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA)

PRODUKTU KLASE DAUDZUMS PADOMI

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

w
POULTRY 

(PUTNU GAĻA)
100 G-3 KG Vesela vista, gabali vai fi lejas.

e FISH (ZIVIS) 100 G-2 KG Vesela zivs, steiki vai fi leja.

r
VEGETABLES 

(DĀRZEŅI)
100 G-2 KG Dažādi dārzeņi, zirņi, brokoļi u.c.

t
BREAD 

(MAIZE)
100 G-2 KG Maizes klaips, bulciņas vai apaļmaizītes.

PRODUKTIEM, KURI NAV UZSKAITĪTI ŠAJĀ TABULĀ  , kā arī, ja produktu svars ir mazāks vai lielāks par ieteikto 

svaru, rīkojieties saskaņā ar procedūru "Ēdiena gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu režīmā" un 

atkausēšanai izvēlieties 160 W režīmu.
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GRILL (GRILĒŠANA)

IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI  ātri apbrūninātu produktus.

q PAGRIEZIET FUNKCIJU REGULATORU līdz režīmam Grill (GRILĒŠANA). 

w PAGRIEZIET REGULATORU -/+ , lai iestatītu gatavošanas laiku.

e    NOSPIEDIET TAUSTIŅU START (SĀKT).

NOVIETOJIET sieru, grauzdiņus, steikus un cīsiņus uz augstā režģa.

PĀRBAUDIET, VAI TRAUKI , kurus paredzēts izmantot šai funkcijai, ir siltumizturīgi.

NELIETOJIET GRILĒŠANAI PLASTMASAS  traukus. Tie izkusīs. Nelietojiet arī koka vai papīra traukus.

ESIET PIESARDZĪGS UN NEPIESKARIETIES zem grila sildelemnta esošajai augšējai ierīces daļai. 

ewq
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GRILL COMBI (KOMBINĒTĀ GRILĒŠANA)

LIETOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI  pagatavotu sacepumus, lazanju, mājputnu gaļu un ceptus kartupeļus.

q PAGRIEZIET FUNKCIJU REGULATORU līdz režīmam Grill Combi (KOMBINĒTĀ GRILĒŠANA). 

w PAGRIEZIET REGULATORU -/+, lai iestatītu mikroviļņu jaudu.

e     NOSPIEDIET TAUSTIŅU OK (LABI), lai apstiprinātu izvēli  (sāks mirgot laika iestatīšanas cipari).

r PAGRIEZIET REGULATORU -/+ , lai iestatītu gatavošanas laiku.

t NOSPIEDIET TAUSTIŅU START (SĀKT). 

MAKSIMĀLAIS MIKROVIĻŅU JAUDAS līmenis, kas paredzēts grilēšanai, ir sākotnēji iestatītais līmenis.

JA LIETOSIT ŠO FUNKCIJU, NOVIETOJIET PRODUKTUS uz augstā režģa vai uz rotējošā stikla paliktņa.

IR IESPĒJAMS  izslēgt mikroviļņu režīmu, samazinot mikroviļņu jaudas līmeni līdz ?0? W - nospiediet 

divas reizes taustiņu Back (Atpakaļ) un pagrieziet regulatoru -/+. Kad ?0? W jauda ir sasniegta, 

mikroviļņu krāsns pārslēgsies uz parasto grilēšanas režīmu.

JAUDAS LĪMEŅA IZVĒLE 

PĀRBAUDIET, VAI TRAUKI , kurus paredzēts izmantot šai funkcijai, ir siltumizturīgi un ir paredzēti 

mikroviļņu krāsnij.

PRODUKTU GRILĒŠANAI NELIETOJIET PLASTMASAS  traukus. Tie izkusīs. Nelietojiet arī koka vai papīra 

traukus.

ESIET PIESARDZĪGS UN NEPIESKARIETIES zem grila sildelemnta esošajai augšējai ierīces daļai. 

e wq
r

t

GRILL COMBI (KOMBINĒTAIS GRILS)

JAUDA IETEIKTAIS PIELIETOJUMS:

650 W DĀRZEŅU sacepumu pagatavošana 

350-500 W   MĀJPUTNU gaļas un lazanjas pagatavošana

160-350 W   ZIVJU un saldētus sacepumu pagatavošana

160 W   GAĻAS pagatavošana

  90 W   AUGĻU sacepumi

   0 W TIKAI APBRŪNINĀŠANA  gatavošanas laikā
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CRISP (KRAUKŠĶĪGA GAROZIŅA)

IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI  uzsildītu produktus un gatavotu picas, kā arī citus mīklas izstrādājumus. 

Šī funkcija ir arī noderīga, lai ceptu speķi ar olām, cīsiņus, pagatavotu hamburgerus, utt.

PĀRLIECINIETIES , vai paplāti pareizi novietojāt rotējošā stikla paliktņa vidusdaļā.

LAI NO MIKROVIĻŅU KRĀSNS IZŅEMTU KARSTO PAPLĀTI  

, izmantojiet virtuves cimdus vai  paplātes rokturi.

ESIET PIESARDZĪGS UN NEPIESKARIETIES  zem grila sildelemnta esošajai augšējai ierīces daļai.

NENOVIETOJIET KARSTU PAPLĀTI  uz virsmām, kuras var sakarst.

IZMANTOJOT ŠO FUNKCIJU, MIKROVIĻŅU KRĀSNS UN PAPLĀTE  būtiski sakarst.

q PAGRIEZIET FUNKCIJU REGULATORU līdz režīmam Crisp (KRAUKŠĶĪGI). 

w PAGRIEZIET REGULATORU -/+ , lai iestatītu gatavošanas laiku.

e    NOSPIEDIET TAUSTIŅU START (SĀKT).

IZMANTOJOT KRAUKŠĶĪGAS GAROZIŅAS FUNKCIJU, NEVAR MAINĪT   jaudas līmeni un grilēšanas funkcijas 

ieslēgšanu vai izslēgšanu. 

IZMANTOJOT ŠO FUNKCIJU, LIETOJIET  tikai komplektācijā iekļauto paplāti. Citu paplāšu izmantošana 

nenodrošinās vajadzīgo rezultātu.

LAI SAKARSĒTU PAPLĀTI, MIKROVIĻŅU KRĀSNS AUTOMĀTISKI  izmantos režīmu Microwaves (Mikroviļņi) 

un Grill (Grilēšana). Tādējādi paplāte ātri sasniegs darba darba temperatūru un sāks produktu 

apbrūnināšanu, padarot tos kraukšķīgus.

ewq
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FORCED AIR (GAISA PLŪSMA)

LIETOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI pagatavotu merengas, konditorejas izstrādājumus, pīrāgus, suflē, 

mājputnu gaļu un cepešus.

q  PAGRIEZIET FUNKCIJU REGULATORU līdz režīmam Forced Air (GAISA PLŪSMA) (sāks mirgot 

temperatūras parametru cipari).

w  PAGRIEZIET REGULATORU -/+, lai iestatītu vajadzīgo temperatūru.

e     NOSPIEDIET TAUSTIŅU OK (LABI), lai apstiprinātu izvēli (sāks mirgot laika iestatīšanas cipari).                                            

r PAGRIEZIET REGULATORU -/+, lai iestatītu gatavošanas laiku.

t NOSPIEDIET TAUSTIŅU START (SĀKT).

LIETOJIET ZEMO REŽĢI, LAI nodrošinātu piemērotu gaisa cirkulāciju ap produktiem.

PAGATAVOJOT NELIELUS PRODUKTUS, PIEMĒRAM, CEPUMUS VAI MAIZES KUKULĪŠUS, IZMANTOJIET cepšanai paredzēto 

pannu.

GATAVOŠANAS LAIKU VAR PIELĀGOT, gatavošanas laikā pagriežot regulatoru -/+, bet temperatūru - 

nospiežot taustiņu Back (Atpakaļ) divas reizes un pēc tam pagriežot regulatoru -/+. Ja gatavošanas 

laikā taustiņš Back (Atpakaļ) tiek nospiests divas reizes, sāks mirgot temperatūras iestatīšanas 

cipari. Jaunā temperatūra būs pieejama tikai tad, ja nospiedīsit taustiņu OK (Labi). Tiklīdz 

temperatūras noteikšanai paredzētie cipari sāks degt pastāvīgā režīmā, jaunais iestatījums 

jāuzskata par iestatītu.

PĀRBAUDIET, VAI TRAUKI  , kurus paredzēts izmantot šai funkcijai, ir paredzēti mikroviļņu krāsnij.

e wq
r

t
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FORCED AIR COMBI (EFEKTĪVA GAISA PLŪSMA)

JAUDA IETEIKTAIS PIELIETOJUMS:

350 W
MĀJPUTNU GAĻAS, KARTUPEĻU AR MIZU, 

LAZANJAS UN ZIVJU PAGATAVOŠANA 

160 W CEPEŠU UN AUGĻU PĪRĀGU PAGATAVOŠANA 

90 W
PĪRĀGU UN KONDITOREJAS IZSTRĀDĀJUMU 

PAGATAVOŠANA 

e wq
rt y

u

FORCED AIR COMBI (EFEKTĪVA GAISA PLŪSMA)

q PAGRIEZIET FUNKCIJU REGULATORU līdz režīmam Forced Air+MW (GAISA PLŪSMA UN MIKROVIĻŅI)

w PAGRIEZIET REGULATORU -/+ , lai iestatītu vajadzīgo temperatūru.

e     NOSPIEDIET TAUSTIŅU OK (LABI), lai apstiprinātu izvēli (sāks mirgot mikroviļņu jaudas iestatīšanas 

cipari).

r PAGRIEZIET REGULATORU -/+ , lai iestatītu mikroviļņu jaudu.

t     NOSPIEDIET TAUSTIŅU OK (LABI), lai apstiprinātu izvēli (sāks mirgot laika iestatīšanas cipari).

y PAGRIEZIET REGULATORU -/+ , lai iestatītu gatavošanas laiku.

u     NOSPIEDIET TAUSTIŅU START (SĀKT). 

LIETOJIET ZEMO REŽĢI, LAI nodrošinātu piemērotu gaisa cirkulāciju ap produktiem.

GATAVOŠANAS LAIKU VAR PIELĀGOT, gatavošanas laikā pagriežot regulatoru -/+, bet temperatūru un 

mikroviļņu jaudu - nospiežot taustiņu Back (Atpakaļ) trīs vai divas reizes un pēc tam pagriežot 

regulatoru -/+. Jaunā temperatūra un mikroviļņu jaudas iestatījums būs pieejams tikai pēc 

taustiņa OK (Labi) nospiešanas. Tiklīdz temperatūra un mikroviļņu jaudas noteikšanai paredzētie 

cipari sāks degt pastāvīgā režīmā, jaunie iestatījumi jāuzskata par iestatītiem.

MAKSIMĀLAIS MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMENIS, KAS paredzēts efektīvas gaisa plūsmas režīmam, ir sākotnēji 

iestatītais līmenis.

LIETOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI pagatvotu cepešus, mājputnu gaļu, kartupeļus ar mizu, saldētus 

konditorejas izstrādājumus, pīrāgus, zivis un pudiņus.

PĀRBAUDIET, VAI TRAUKI , kurus paredzēts izmantot šai funkcijai, ir siltumizturīgi un ir paredzēti 

mikroviļņu krāsnij.

JAUDAS LĪMEŅA IZVĒLE 
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QUICK HEAT (ĀTRĀ SAKARSĒŠANA)

SĀKOTIES SAKARSĒŠANAS PROCESAM, VAR MAINĪT temperatūru, pagriežot regulatoru.

SAKARSĒŠANAS LAIKĀ DISPLEJĀ SĀK PARĀDĪTIES simboli, tostarp paziņojums “HEATING UP” (Notiek 

sakarsēšana) un darbības norises josla, līdz tiek sasniegta iestatītā temperatūra.

KAD TEMPERATŪRA IR SASNIEGTA, TIKS PARĀDĪTS PAZIŅOJUMS “END“ (Darbības beigas). Lai uzturētu 

sasniegto temperatūru, mikroviļņu krāsns vēl 10 minūtes darbosies gaisa plūsmas režīmā. Šajā 

stāvoklī nevarēs iestatīt nekādus gatavošanas parametrus. 

q    PAGRIEZIET FUNKCIJU REGULATORU līdz režīmam Quick heat (Ātrā sakarsēšana) (sāks mirgot 

temperatūras parametru cipari).

w PAGRIEZIET REGULATORU -/+ , lai iestatītu vajadzīgo temperatūru.

e     NOSPIEDIET TAUSTIŅU START (SĀKT).

LIETOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI  iepriekš sakarsētu tukšu mikroviļņu krāsni.

Pirms mikroviļņu krāsns iepriekšējas sakarsēšanas vai tās laikā neievietojiet ierīcē produktus. 

Pretējā gadījumā tie var sadegt intensīvā karstuma dēļ.

IEPRIEKŠĒJĀ SAKARSĒŠANA tiek veikta tikai tukšai mikroviļņu krāsnij. 

ewq
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PRODUKTU KLASE DAUDZUMS PADOMI

q
FRENCH FRIES, FROZEN 

(SALDĒTI SMALKI SAGRIEZTI 

KARTUPEĻI)

250-600 G

Novietojiet smalki sagrieztos kartupeļus paplātē un 

vienmērīgi tos izklājiet. Ja nepieciešami kraukšķīgāki 

kartupeļi, pārkaisiet ar sāli. Kartupeļus var arī apmaisīt.

w
PAN PIZZA, FROZEN (SALDĒTA, 

UZ PANNAS PAGATAVOJAMA PICA)
300-800 G Picām ar biezu garozu.

e
THIN PIZZA, FROZEN 

(SALDĒTA, PLĀNA PICA)
250-500 G Picām ar plānu garozu.

r
BUFFALO WINGS, FROZEN (SALDĒTI 

BAFOLO VISTAS SPĀRNIŅI)
250G-600 G

Novietojiet Bafolo vistas spārniņus paplātē un 

vienmērīgi izklājiet tos vienā slānī.

LAI PAGATAVOTU ŠAJĀ TABULĀ neminētus produktus, kā arī, ja produktu svars ir mazāks vai lielāks par 

ieteikto svaru, ievērojiet manuālās funkcijas Crisp (Kraukšķīgi) norādījumus.

rt
y

6TH SENSE CRISP (INTUITĪVAIS REŽĪMS)

LIETOJIET ŠO FUNKCIJU , lai ātri uzsildītu ēdienu līdz pasniegšanas temperatūrai. Šī funkcija ir paredzēta 

tikai saldētiem, iepriekš pagatavotiem produktiem.

q PAGRIEZIET FUNKCIJU REGULATORU līdz režīmam Sense Cook (INTUITĪVAIS REŽĪMS).  

w PAGRIEZIET REGULATORU -/+, lai izvēlētos 6th Sense Crisp (Intuitīvo režīmu).

e    NOSPIEDIET TAUSTIŅU OK (LABI), lai apstiprinātu izvēli. 

r     PAGRIEZIET REGULATORU -/+, lai iestatītu produktu klasi.

t    NOSPIEDIET TAUSTIŅU OK (LABI), lai apstiprinātu izvēli. 

y    NOSPIEDIET TAUSTIŅU START (SĀKT).

UZ PAPLĀTES DRĪKST novietot tikai produktus. 

NENOVIETOJIET UZ PAPLĀTES traukus vai iesaiņojumus!

ŠAI FUNKCIJAI LIETOJIET TIKAI  komplektācijā iekļauto paplāti. Citu paplāšu 

izmantošana nenodrošinās vajadzīgo rezultātu.

 LAI IZŅEMTU KARSTO PAPLĀTI NO MIKROVIĻŅU KRĀSNS  

, izmantojiet cimdus vai  paplātes rokturi.

PROGRAMMU NEDRĪKST pārtraukt, kamēr displejā tiek rādīts “                ”,

PROGRAMMU VAR PĀRTRAUKT, ja displejā tiek rādīts laiks.

e wq
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VIENMĒR UZLIECIET ĒDIENAM VĀKU. Pārliecinieties, vai trauks un tā vāks ir piemēroti lietošanai 

mikroviļņu krāsnī vēl pirms to lietošanas. Ja traukam nav vāka, tā vietā var izmantot šķīvi. Šķīvi 

novieto ar tā pamatni vērstu pret trauka iekšpusi.

PRODUKTU PĀRKLĀŠANĀ neizmantojiet plastmasas vai alumīnija iesaiņojuma materiālus.

TRAUKU DRĪKST PIEPILDĪT ne vairāk kā līdz pusei. Ja vēlaties vārīt lielu ēdiena daudzumu, jāizvēlas 

lielāks trauks, lai tas būtu piepildīts ne vairāk kā līdz pusei. Tas nepieciešams, lai izvairītos no 

produktu pārlīšanas pāri trauka malām.

DĀRZEŅU GATAVOŠANA

Ievietojiet dārzeņus sietā. Iepildiet apakšpusē 50-100 ml ūdens. Uzlieciet vāku un iestatiet laiku. 

Mīkstu dārzeņu, piemēram, brokoļu un puravu pagatavošanai nepieciešamas 2-3 minūtes. 

Cietāku dārzeņu, piemēram, burkānu un kartupeļu pagatavošanai nepieciešamas 4-5 minūtes.

RĪSU PAGATAVOŠANA

Izmantojiet uz produktu iesaiņojuma minētos ieteikumus par gatavošanas laiku, kā arī ūdens un 

rīsu daudzumu. Novietojiet sastāvdaļas apakšējā daļā , uzlieciet vāku un iestatiet laiku.

LIETOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI PAGATAVOTU dārzeņus, zivis, rīsus un makaronus. 

ŠAI FUNKCIJAI IR 2 DARBĪBAS POSMI.

*  PIRMAJĀ POSMĀ PRODUKTI ātri sakarst līdz vārīšanas temperatūrai.

*  OTRAJĀ POSMĀ automātiski tiek iestatīta lēnas vārīšanās temperatūra, lai nepieļautu strauju 

viršanu. Displejā tiks parādīts tvaika darbības laiks un laika atskaite.

6TH SENSE STEAM (INTUITĪVAIS TVAIKA REŽĪMS)

q PAGRIEZIET FUNKCIJU REGULATORU līdz režīmam Sense Cook (INTUITĪVAIS REŽĪMS).

w    PAGRIEZIET REGULATORU -/+, lai izvēlētos 6th Sense Steam (Intuitīvais tvaika režīms).

e    NOSPIEDIET TAUSTIŅU OK (LABI), lai apstiprinātu izvēli. 

r PAGRIEZIET REGULATORU -/+, lai iestatītu gatavošanas laiku (ja laiks nav iestatīts, programma 

darbosies tikai līdz vārīšanās brīdim un pēc tam izslēgsies).

t NOSPIEDIET TAUSTIŅU START (SĀKT). 

TVAICĒTĀJS IR paredzēts tikai mikroviļņu režīmam!

NELIETOJIET TO kopā ar citām mikroviļņu krāsns funkcijām.

LIETOJOT TVAICĒTĀJU kopā ar citām mikroviļņu krāsns funkcijām, var rasties bojājumi. 

PIRMS MIKROVIĻŅU KRĀSNS IESLĒGŠANAS PĀRLIECINIETIES, vai rotējošais paliktnis var brīvi griezties.

NOVIETOJIET tvaicētāju uz rotējošā stikla paliktņa.
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 6TH SENSE REHEAT

 (INTUITĪVAIS UZSILDĪŠANAS REŽĪMS)
LIETOJIET ŠO FUNKCIJU, lai uzsildītu jau iepriekš pagatavotus, saldētus, atdzesētus vai istabas 

temperatūras produktus.

Novietojiet produktus uz mikroviļņu krānij piemērota, siltumizturīga trauka vai šķīvja.

UZGLABĀJOT ēdienu ledusskapī vai veicot tā atkārtotu sasildīšanu, izkārtojiet biezāko, blīvāko 

produktu daļu šķīvja ārpusē, bet plānāko daļu - šķīvja vidusdaļā. 

NOVIETOJIET PLĀNAS GAĻAS ŠĶĒLES  vienu otrai virsū vai pamīšus.

BIEZĀKAS ŠĶĒLES, piemēram, gaļas ruletes šķēles un desiņas, jānovieto cieši vienu 

otrai blakus.

NOSTĀVĒŠANĀS LAIKS

1-2 minūšu ilgs nostāvēšanās laiks uzlabos rezultātu, it īpaši, lietojot saldētus produktus.

IZMANTOJOT ŠO FUNKCIJU, LIETOJIET VĀKU , izņemot gadījumus, kad jāuzsilda atdzesētas 

zupas! Ja produkti ir iesaiņoti tā, ka vāku nav iespējams izmantot, iesaiņojums 

jāsagriež 2-3 daļās, lai uzsildīšanas laikā nodrošinātu pārmērīga spiediena 

neitralizēšanu.

SPIEDIENA NEITRALIZĒŠANA

LAI NEITRALIZĒTU SPIEDIENU UN IZVAIRĪTOS NO IZŠĻAKSTĪŠANĀS, PLASTMASAS FOLIJA jāiegriež vai jāsacaurumo ar 

dakšiņu, jo gatavošanas laikā veidojas tvaiks.

LIETOJOT ŠO FUNKCIJU tīrsvars jāsaglabā 250-600 g robežās. Citos gadījumos labāka rezultāta 

sasniegšanai izmantojiet manuālo funkciju.

LAI IEGŪTU LABĀKOS REZULTĀTUS, PIRMS ŠĪS FUNKCIJAS IZMANTOŠANAS PĀRBAUDIET, vai mikroviļņu krāsnij tiek 

nodrošināts istabas temperatūras režīms.

q PAGRIEZIET FUNKCIJU REGULATORU līdz režīmam Sense Cook (Intuitīvais režīms).

w    PAGRIEZIET REGULATORU -/+, lai izvēlētos 6th Sense Reheat (Intuitīvais uzsildīšanas režīms).

e    NOSPIEDIET TAUSTIŅU OK (LABI), lai apstiprinātu izvēli.

r    NOSPIEDIET TAUSTIŅU START (SĀKT).

PROGRAMMU NEDRĪKST pārtraukt, kamēr displejā tiek rādīts “               ”,

PROGRAMMU VAR PĀRTRAUKT, ja displejā tiek rādīts laiks.
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 ASSISTED CHEF (ŠEFPAVĀRA PALĪDZĪBA)

ŠĪ FUNKCIJA nodrošina ērtu veidu, kā pagatavot visa veida produktus, kas uzskaitīti tālāk redzamajā tabulā.

q PAGRIEZIET FUNKCIJU REGULATORU līdz stāvoklim Assisted Mode (Palīdzības režīms).

w PAGRIEZIET REGULATORU -/+, lai izvēlētos produktu veidu.

e    NOSPIEDIET TAUSTIŅU OK (LABI), lai apstiprinātu izvēli.

r PAGRIEZIET REGULATORU -/+, lai izvēlētos produktu klasi.

t    NOSPIEDIET TAUSTIŅU OK (LABI), lai apstiprinātu izvēli. 

y ŠAJĀ BRĪDĪ displejā ir redzams ieteikums turpināt nepieciešamā daudzuma iestatīšanu. Tas 

atkarīgs no izvēlētās produktu klases.

Laika iestatīšana

      PAGRIEZIET REGULATORU -/+, lai iestatītu gatavošanas laiku, un nospiediet taustiņu OK (Labi), lai 

apstiprinātu izvēli.

Daudzuma/apjoma iestatīšana

      PAGRIEZIET REGULATORU -/+, lai iestatītu daudzumu/apjomu, un nospiediet taustiņu OK (Labi), lai 

apstiprinātu izvēli.

Svara iestatīšana

      PAGRIEZIET REGULATORU -/+, lai iestatītu svaru, un nospiediet taustiņu OK (Labi), lai apstiprinātu izvēli.

Gatavības pakāpes pielāgošana

     PAGRIEZIET REGULATORU -/+, lai iestatītu gatavības pakāpi, un nospiediet taustiņu OK (Labi), lai 

apstiprinātu izvēli.

 PIEZĪME. GATAVĪBAS PAKĀPI VAR PIELĀGOT, KAD displejā ir redzami norādījumi par sākuma stadiju vai 20 sekunžu 

laikā pēc pagatavošanas procesa aktivizēšanas (attiecas uz dažām automātiskajām funkcijām).

u NOSPIEDIET TAUSTIŅU START (SĀKT). 

�

�

�

�

PRODUKTU 

KATEGORIJA

PRODUKTU 

KLASE
DAUDZUMS PAGATAVOŠANA PIEDERUMI

M E T A 

(GAĻA)

ROAST BEEF 

(CEPTA 

LIELLOPU 

GAĻA)

800 G-1,5 

KG

Pievienojiet garšvielas un ievietojiet gaļu 

mikroviļņu krāsnī pēc tās iepriekšējas 

sakarsēšanas. Pēc mikroviļņu krāsns 

ieteikuma apgrieziet cepeti uz otru pusi. Lai 

pagatavotu ceptu liellopu gaļu franču gaumē, 

iestatiet ēdiena gatavību mīnus funkciju.

Mikroviļņiem 

paredzēti, 

siltumizturīgi 

uz zemā režģa 

novietojami trauki

ROAST PORK 

(CEPTA 

CŪKGAĻA)

800 G-1,5 

KG

Pievienojiet gaļai garšvielas un ievietojiet 

aukstā mikroviļņu krāsnī. Pēc mikroviļņu krāsns 

ieteikuma apgrieziet cepeti uz otru pusi.

Mikroviļņiem paredzēti, 

siltumizturīgi uz zemā 

režģa novietojami trauki

ROAST LAMB 

(JĒRA GAĻAS 

CEPETIS)

1 KG-1,5 KG Pievienojiet gaļai garšvielas un ievietojiet 

aukstā mikroviļņu krāsnī. Pēc mikroviļņu krāsns 

ieteikuma apgrieziet cepeti uz otru pusi.

Mikroviļņiem paredzēti, 

siltumizturīgi uz zemā 

režģa novietojami trauki

ROAST VEAL 

(TEĻA GAĻAS 

CEPETIS)

800 G-1,5 

KG

Pievienojiet garšvielas un ievietojiet gaļu 

mikroviļņu krāsnī pēc tās iepriekšējas 

sakarsēšanas. Pēc mikroviļņu krāsns 

ieteikuma apgrieziet cepeti uz otru pusi.

Mikroviļņiem paredzēti, 

siltumizturīgi uz zemā 

režģa novietojami trauki

RIBS (RIBIŅAS) 700 G-1,2 KG Pievienojiet garšvielas un ievietojiet paplātē. Paplāte

ENTRECOTE 

(ANTREKOTS)

2-4 GAB. Pārklājiet ar eļļu un ievietojiet aukstā mikroviļņu 

krāsnī. Pēc mikroviļņu krāsns ieteikuma 

apgrieziet uz otru pusi. Pievienojiet garšvielas.

Augstais režģis, kas 

novietots uz rotējošā 

paliktņa
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PRODUKTU 

KATEGORIJA

PRODUKTU 

KLASE
DAUDZUMS PAGATAVOŠANA PIEDERUMI

M E T A 

(GAĻA)

LAMB CUTLET 

(JĒRA GAĻAS 

SITENIS)

2-6 GAB.

Pārklājiet ar eļļu un ievietojiet aukstā 

mikroviļņu krāsnī. Pēc mikroviļņu 

krāsns ieteikuma apgrieziet uz otru 

pusi. Pievienojiet garšvielas.

Augstais režģis, kas 

novietots uz rotējošā 

paliktņa

BRATWURST 

(CŪKAS VAI 

TEĻA GAĻAS 

CĪSIŅI)

200-800 G

Nedaudz ietaukojiet paplāti. Ievietojiet 

cīsiņus, kad šķīvis ir iepriekš sakarsēts, 

un pēc mikroviļņu krāsns ieteikuma 

apgrieziet cīsiņus uz otru pusi.

Paplāte

HOT DOG, 

BOIL (VĀRĪTI 

CĪSIŅI)

4-8 GAB.

Iepildiet tvaicētāja apakšpusē 1 litru 

ūdens un uzlieciet vāku. Atskanot 

skaņas signālam, ievietojiet cīsiņus 

un uzlieciet vāku.

Tvaicētāja apakšpuse 

un vāks

HAMURGERS, 

FROZEN 

(SALDĒTI 

HAMBURGERI)

100-500 G

Nedaudz ietaukojiet paplāti. 

Ievietojiet gaļu, kad paplāte ir iepriekš 

sakarsēta. Pēc mikroviļņu krāsns 

ieteikuma apgrieziet uz otru pusi.

Paplāte

BACON 

(CŪKGAĻAS 

SPEĶIS)

50-150 G

Ievietojiet gaļu, kad paplāte ir iepriekš 

sakarsēta, un pēc mikroviļņu krāsns 

ieteikuma apgrieziet gaļu uz otru pusi.
Paplāte

MEAT LOAF 

(VILTOTAIS 

ZAĶIS)

4-8 PORCIJAS
Izmantojiet biežāk lietoto viltotā 

zaķa kulinārijas recepti.

Mikroviļņiem paredzēti, 

siltumizturīgi uz zemā 

režģa novietojami trauki

POULTRY 

(MĀJPUTNU 

GAĻA)

ROAST 

CHICKEN 

(CEPTS CĀLIS)

800 G-1,5 

KG

Pievienojiet garšvielas un ievietojiet 

cāli aukstā mikroviļņu krāsnī ar 

krūtiņas pusi uz augšu.

Mikroviļņiem paredzēti, 

siltumizturīgi uz zemā 

režģa novietojami trauki

CHICKEN FILLETS, 

STEAM (TVAICĒTA 

CĀĻA FILEJA)

300-800 G Pievienojiet garšvielas un novietojiet uz 

tvaicēšanas režģa. Iepildiet apakšpusē 

100 ml ūdens un pārklājiet ar vāku.

Tvaicētājs

CHICKEN 

FILLETS, FRY 

(CEPTA CĀĻA 

FILEJA)

300 G-1 KG Nedaudz ietaukojiet paplāti. 

Pievienojiet garšvielas un ievietojiet 

fileju tiklīdz paplāte ir sakarsusi. 

Pēc mikroviļņu krāsns ieteikuma 

apgrieziet produktus uz otru pusi.

Paplāte

CHICKEN PIECES 

(SADALĪTS CĀLIS)

400 G-1,2 

KG

Pievienojiet garšvielas un novietojiet 

uz paplātes ar ādas pusi uz augšu.
Paplāte

PĀRBAUDIET, VAI VISTAS GAĻA ir pagatavota, biezākajā daļā to caurdurot ar zobu bakstāmo. Gaļas sulai 

jābūt bezkrāsainai. Ja tā vēl arvien ir rozā krāsā, nepieciešams papildu gatavošanas laiks.

FISH 

(ZIVIS)

WHOLE FISH, 

BAKED (VESELA, 

CEPTA ZIVS)

600 G-1,2 

KG

Pievienojiet garšvielas un pārklājiet 

ar sviestu vai olu. Nedaudz pārkaisiet 

ar maizes drupatām.

Mikroviļņiem paredzēti, 

siltumizturīgi uz zemā 

režģa novietojami trauki

WHOLE 

FISH, BOILED 

(VESELA, 

VĀRĪTA ZIVS)

600 G-1,2 

KG

Pievienojiet garšvielas un 

100 ml zivju buljonu. Pirms 

pagatavošanas uzlieciet vāku.

Mikroviļņu krāsnij 

paredzēts šķīvis ar vāku vai 

pārtikas plēve. Novietojiet 

uz rotējošā paliktņa.

 ŠEFPAVĀRA PALĪDZĪBA
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PRODUKTU 

KATEGORIJA

PRODUKTU 

KLASE
DAUDZUMS PAGATAVOŠANA PIEDERUMI

FISH 

(ZIVIS)

FILLETS 

(FILEJAS)

300-800 G Pievienojiet garšvielas un novietojiet uz 

tvaicēšanas režģa. Iepildiet apakšpusē 

100 ml ūdens un pārklājiet ar vāku.

Tvaicētājs

CUTLETS, 

FRY (CEPTS 

SITENIS)

300-800 G Nedaudz ietaukojiet paplāti. 

Pievienojiet garšvielas un ievietojiet 

produktus tiklīdz paplāte ir sakarsusi. 

Pēc mikroviļņu krāsns ieteikuma 

apgrieziet produktus uz otru pusi.

Paplāte

CUTLETS, STEAM 

(TVAICĒTS 

SITENIS)

300-800 G Pievienojiet garšvielas un novietojiet uz 

tvaicēšanas režģa. Iepildiet apakšpusē 

100 ml ūdens un pārklājiet ar vāku.

Tvaicētājs

GRATIN, FROZEN 

(SALDĒTS 

SACEPUMS)

600 G-1,2 

KG

Noņemiet alumīnija foliju. Mikroviļņiem paredzēti, 

siltumizturīgi uz rotējošā 

paliktņa novietojami trauki

FILLETS COATED, 

FROZEN 

(SALDĒTAS 

FILEJAS)

200-600 G Nedaudz ietaukojiet paplāti. 

Ievietojiet produktus, kad paplāte 

ir iepriekš sakarsēta. Pēc mikroviļņu 

krāsns ieteikuma apgrieziet 

produktus uz otru pusi.

Paplāte

POTATOES 

(KARTUPEĻI)

POTATOES, 

BOILED (VĀRĪTI 

KARTUPEĻI)

300 G-1 KG Ievietojiet tvaicētāja apakšpusē 

un pievienojiet 100 ml ūdens. 

Uzlieciet vāku.

Tvaicētāja apakšpuse 

un vāks

POTATOES, 

BAKED (CEPTI 

KARTUPEĻI)

200 G-1 KG Nomazgājiet un caurduriet. Pēc 

mikroviļņu krāsns ieteikuma 

apgrieziet uz otru pusi.

Mikroviļņiem paredzēti, 

siltumizturīgi uz rotējošā 

paliktņa novietojami trauki

GRATIN 

(SACEPUMS)

4-8 PORCIJAS Sagrieziet nevārītus kartupeļus un 

pievienojiet sīpolus. Pievienojiet sāli, 

piparus, ķiplokus un pārklājiet ar 

krējumu. Virspusi pārkaisiet ar sieru.

Mikroviļņiem paredzēti, 

siltumizturīgi uz zemā 

režģa novietojami trauki

FRENCH FRIES, 

FROZEN (SALDĒTI 

SMALKI SAGRIEZTI 

KARTUPEĻI)

300-600 G Pirms pagatavošanas pārkaisiet 

ar sāli.

Paplāte

POTATO 

WEDGES 

(KARTUPEĻU 

DAIVIŅAS)

300-800 G Nomizojiet kartupeļus un sagrieziet 

daiviņās. Pievienojiet garšvielas un 

nedaudz ietaukojiet paplāti, kā arī 

apsmidziniet ar eļļu arī produktu 

virspusi. Pēc mikroviļņu krāsns 

ieteikuma apmaisiet.

Paplāte

VEGETABLES 

(DĀRZEŅI)

VEGETABLES, 

FROZEN (SALDĒTI 

DĀRZEŅI) 

300-800 G Novietojiet uz tvaicēšanas režģa. 

Iepildiet apakšpusē 100 ml ūdens 

un pārklājiet ar vāku.

Tvaicētājs

CARROTS 

(BURKĀNI)

200-500 G Novietojiet uz tvaicēšanas režģa. 

Iepildiet apakšpusē 100 ml ūdens 

un pārklājiet ar vāku.

Tvaicētājs

 ŠEFPAVĀRA PALĪDZĪBA
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PRODUKTU 

KATEGORIJA

PRODUKTU 

KLASE
DAUDZUMS PAGATAVOŠANA PIEDERUMI

VEGETABLES 

(DĀRZEŅI)

GREEN BEANS 
(ZAĻĀS 
PUPAS)

200-500 G Ievietojiet tvaicētāja apakšpusē un 
pievienojiet 100 ml ūdens. Uzlieciet 
vāku.

Tvaicētāja 

apakšpuse un vāks

BROCCOLI 

(BROKOĻI)

200-500 G Novietojiet uz tvaicēšanas režģa. Iepildiet 

apakšpusē 100 ml ūdens un pārklājiet ar vāku.
Tvaicētājs

CAULI FLOWER 

(ZIEDKĀPOSTI)

200-500 G Novietojiet uz tvaicēšanas režģa. Iepildiet 

apakšpusē 100 ml ūdens un pārklājiet ar vāku.
Tvaicētājs

GRATIN, 
FROZEN 
(SALDĒTS 
SACEPUMS)

400-800 G Noņemiet alumīnija foliju. Mikroviļņiem 
paredzēti, siltumizturīgi 
uz rotējošā paliktņa 
novietojami trauki

PEPPER, STEAM 
(TVAICĒTI 
PIPARI)

200-500 G Novietojiet uz tvaicēšanas režģa. Iepildiet 
apakšpusē 100 ml ūdens un pārklājiet ar 
vāku.

Tvaicētājs

PEPPER, 

FRY (CEPTI 

PIPARI)

200-500 G Nedaudz ietaukojiet paplāti. Ievietojiet 

šķēlēs sagrieztos produktus, kad paplāte ir 

iepriekš sakarsēta. Pievienojiet garšvielas un 

apsmidziniet ar eļļu. Pēc mikroviļņu krāsns 

ieteikuma apmaisiet produktus.

Paplāte

EGG PLANT 

(BAKLAŽĀNS)

300-800 G Sagrieziet uz pusēm, pārkaisiet ar sāli un 
ļaujiet nostāvēties, lai novadītu mitrumu. 
Nedaudz ietaukojiet paplāti un ievietojiet 
produktus, kas paplāte ir iepriekš 
sakarsēta. Pēc mikroviļņu krāsns ieteikuma 
apgrieziet uz otru pusi.

Paplāte

SQUASH, STEAM 
(TVAICĒTS 
ĶIRBIS)

200-500 G Novietojiet uz tvaicēšanas režģa. 
Iepildiet apakšpusē 100 ml ūdens un 
pārklājiet ar vāku.

Tvaicētājs

CORN ON 
COB (VĀRĪTA 
KUKURŪZA AR 
SVIESTU)

300 G-1 KG Novietojiet uz tvaicēšanas režģa. 

Iepildiet apakšpusē 100 ml ūdens un 

pārklājiet ar vāku.

Tvaicētājs

TOMATOES 

(TOMĀTI)

300-800 G Sagrieziet uz pusēm, pievienojiet 

garšvielas un pārkaisiet ar sieru.

Mikroviļņiem paredzēti, 
siltumizturīgi uz zemā 
režģa novietojami trauki

RICE (RĪSI)

RICE, BOILED 

(VĀRĪTI RĪSI)

100-400 

ML

Iestatiet rīsiem ieteikto pagatavošanas 
laiku. Ievietojiet rīsus, pievienojiet ieteikto 
ūdens daudzumu un uzlieciet vāku.

Tvaicētāja 

apakšpuse un vāks

RICE 

PORRIDGE 

(RĪSU 

PUTRA)

2-4 

PORCIJAS

Ievietojiet rīsus un iepildiet tvaicētāja 
apakšpusē ūdeni. Uzlieciet vāku. Pēc 
mikroviļņu krāsns ieteikuma pievienojiet 
pienu un turpiniet pagatavošanu. Lai 
pagatavotu 2 porcijas, izmantojiet 75 ml 
rīsu, 200 ml ūdens un 400 ml piena. Lai 
pagatavotu 4 porcijas, izmantojiet 150 ml 
rīsu, 300 ml ūdens un 600-700 ml piena.

Tvaicētāja 

apakšpuse un vāks

OAT 
PORRIDGE 
(AUZU PĀRSLU 
PUTRA)

1-2 

PORCIJAS

Sajauciet auzu pārslas, sāli un ūdeni 

atbilstoši uz iesaiņojuma minētajiem 

ieteikumiem.

Mikroviļņu krāsnij 

paredzēts šķīvis vai 

bļoda bez vāka
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PRODUKTU 

KATEGORIJA

PRODUKTU 

KLASE
DAUDZUMS PAGATAVOŠANA PIEDERUMI

P A S T A 

(MAKARONU 

ĒDIENI)

PASTA, BOILED 

(VĀRĪTI 

MAKARONI)

1-4 

PORCIJAS

Iestatiet ieteikto laiku. Iepildiet tvaicētāja 
apakšpusē ūdeni. Uzlieciet vāku. Pēc mikroviļņu 
krāsns ieteikuma ievietojiet makaronus un 
turpiniet pagatavošanu, uzliekot vāku.

Tvaicētāja 

apakšpuse un 

vāks

LASAGNE 

(LAZANJA)

4-8 

PORCIJAS

Izmantojiet biežāk lietoto kulinārijas 
recepti vai izpildiet uz lazanjas iesaiņojuma 
minētos norādījumus.

Mikroviļņiem paredzēti, 
siltumizturīgi uz zemā 
režģa novietojami trauki

LASAGNE, 

FROZEN (SALDĒTA 

LAZANJA)

500-1,2 

KG

Noņemiet alumīnija foliju. Mikroviļņiem paredzēti, 
siltumizturīgi uz zemā 
režģa novietojami 
trauki

P I Z Z A /

PIE (PICA/

PĪRĀGI)

PIZZZA HOME 

MADE (MĀJĀS 

PAGATAVOTA 

PICA)

1 CEPIENS

Iejauciet mīklu, kuras pamatā ir 150 ml ūdens, 15 g 
svaiga rauga, 200-225 g miltu un sāls, kā arī eļļa. Ļaujiet 
mīklai uzrūgt. Izklājiet mīklu uz iepriekš ietaukotas 
paplātes un caurduriet to. Pievienojiet garnējumu, 
piemēram, tomātus, mocarella sieru un šķiņķi.

Paplāte

THIN PIZZA, 
FROZEN (SALDĒTA, 
PLĀNA PICA)

250-

500 G
Noņemiet iesaiņojumu. Paplāte

PAN PIZZA, 
FROZEN (SALDĒTA, 
UZ PANNAS 
PAGATAVOJAMA PICA)

300-

800 G
Noņemiet iesaiņojumu. Paplāte

PIZZA, CHILLED 
(AUKSTA PICA)

200-
500 G

Ievietojiet picu, kad paplāte ir iepriekš 
sakarsēta.

Paplāte

QUICHE 

LORRAINE 

(LOTRINGAS 

SĀĻAIS 

PĪRĀGS)

1 CEPIENS Iejauciet sviesta mīklu (250 g miltu, 150 g sviesta un 
2½ ēdamkarotes ūdens) vai izmantojiet jau iepriekš 
pagatavotu sviesta mīklu (400-500 g). Izklājiet paplāti 
ar sviesta mīklu. Caurduriet mīklu. Sāciet sviesta mīklas 
iepriekšēju pagatavošanu. Pēc mikroviļņu krāsns 
ieteikuma pievienojiet pildījumu, 200 g šķiņķa un 175 g 
siera un virspuē pievienojiet arī 3 olas un 300 ml krējuma. 
Ievietojiet mikroviļņu krāsnī un turpiniet pagatavošanu.

Paplāte

QUICHE, FROZEN 
(SALDĒTS SĀĻAIS 
PĪRĀGS)

200-

800 G
Noņemiet iesaiņojumu. Paplāte

DESSERTS 

( S A L D I E 

ĒDIENI)

FRUIT PIE HOME 
MADE (MĀJĀS 
PAGATAVOTS 
AUGĻU PĪRĀGS)

1 CEPIENS Iejauciet sviesta mīklu, kuras pamatā ir 180 g miltu, 125 
g sviesta un 1 ola (vai lietojiet jau iepriekš pagatavotu 
sviesta mīklu). Izklājiet paplāti ar sviesta mīklu, 
caurduriet to un uzlieciet virspusē 700-800 g šķēlēs 
sagrieztu ābolu, pievienojot cukuru un kanēli.

Paplāte

FRUIT PIE, 
FROZEN 
(SALDĒTS AUGĻU 
PĪRĀGS)

400-

800 G
Noņemiet iesaiņojumu. Paplāte

APPLES, 

BAKED (CEPTI 

ĀBOLI)

4-8 GAB. Izņemiet serdes un iepildiet to vietā 

marcipānu vai kanēli, cukuru un sviestu.

Mikroviļņiem 
paredzēti, 
siltumizturīgi uz 
rotējošā paliktņa 
novietojami trauki
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PRODUKTU 

KATEGORIJA

PRODUKTU 

KLASE
DAUDZUMS PAGATAVOŠANA PIEDERUMI

DESSERTS 

( S A L D I E 

ĒDIENI)

FRUIT COMPOTE 
(AUGĻU 
KOMPOTS)

300-800 

ML

Nomizojiet augļus, izgrieziet serdes un sagrieziet 
gabalos. Novietojiet uz tvaicēšanas režģa. Iepildiet 
apakšpusē 100 ml ūdens un pārklājiet ar vāku.

Tvaicētājs

CRČME 

BRŪLÉE 

(KRĒMS 

BRULĒ)

2-6 

PORCIJAS

4 porcijas: sakarsējiet 100 ml krēma un 200 ml piena. 
Saputojiet 2 olas un 2 olu dzeltenumus, pievienojot 
3 ēdamkarotes cukura un 1 tējkaroti vaniļas. 
Samaisiet karsto šķidro ar olām. Iepildiet maisījumu 
4 mikroviļņu krāsnīm paredzētos, siltumizturīgos  
šķīvjos un novietojiet šķīvjus uz paplātes. Uzvāriet ½ 
litru ūdens un iepildiet to paplātē. Pagatavojiet un 
ļaujiet atdzist. Pārkaisiet virspusi ar brūno cukuru vai 
arī apbrūniniet balto cukuru.

Mikroviļņiem 

paredzēti, 

siltumizturīgi 

uz paplātes 

novietojami 

trauki

SOUFFLÉ 

(SUFLĒ)

2-6 

PORCIJAS

Pagatavojiet suflē un citrona, šokolādes vai 
augļu maisījumu un iepildiet to mikroviļņu 
krāsnīm paredzētā traukā ar augstām malām. Pēc 
mikroviļņu krāsns ieteikuma pievienojiet produktus.

Mikroviļņu 
krāsnij paredzēts 
trauks uz zemā 
režģa

B R E A D /

C A K E S 

( M A I Z E /

PĪRĀGI)

BREAD LOAF 

(MAIZES 

KLAIPS)

1-2 GAB. Pagatavojiet mīklu atbilstoši biežāk izmantotajām 
kulinārijas receptēm, kas paredzētas maizes 
pagatavošanai no kviešu miltiem. Iepildiet 
mīklu cepšanai paredzētajā pannā, lai tā uzrūgtu. 
Ievietojiet, kad mikroviļņu krāsns ir iepriekš sakarsēta.

Cepšanai 

paredzētā 

panna

ROLLS 

(MAIZES 

KUKULĪŠI)

1 CEPIENS Pagatavojiet mīklu atbilstoši biežāk izmantotajām 
kulinārijas receptēm, kas paredzētas maizes 
pagatavošanai no kviešu miltiem. Izveidojiet no 
mīklas kukulīšus un novietojiet tos uz cepšanai 
paredzētās pannas, lai mīkla uzrūgtu. Ievietojiet, 
kad mikroviļņu krāsns ir iepriekš sakarsēta.

Cepšanai 

paredzētā 

panna

ROLLS, FROZEN 
(SALDĒTI 
KUKULĪŠI)

1 CEPIENS Ievietojiet, kad mikroviļņu krāsns ir iepriekš 

sakarsēta.

Cepšanai 
paredzētā 
panna

PREBAKED 
ROLLS (IEPRIEKŠ 
PAGATAVOTI 
KUKULĪŠI)

1 CEPIENS Paredzēts vakuumā iesaiņotiem kukulīšiem. 

Ievietojiet, kad mikroviļņu krāsns ir iepriekš 

sakarsēta.

Cepšanai 

paredzētā 

panna

ROLLS, CANNED 
(IEPRIEKŠ 
PAGATAVOTI 
KUKULĪŠI)

1 CEPIENS Iepriekš pagatavotiem kruasāniem 
noņemiet iesaiņojumu un pielāgojiet tos 
atbilstoši norādījumiem. Ievietojiet, kad 
mikroviļņu krāsns ir iepriekš sakarsēta.

Cepšanai 

paredzētā 

panna

SCONES 
(PLĀCEŅI)

1 CEPIENS Izveidojiet vienu lielu plāceni vai sadaliet mazākās 
daļās un novietojiet uz ietaukotas paplātes.

Paplāte

SPONGE CAKE 

(BISKVĪTKŪKA)
1 CEPIENS Pagatavojiet 700-800 g biskvītkūku. 

Ievietojiet, kad mikroviļņu krāsns ir iepriekš 

sakarsēta.

Mikroviļņiem 
paredzēti, 
siltumizturīgi 
uz zemā režģa 
novietojami trauki

MUFFINS 
(SMALKMAIZĪTES)

1 CEPIENS Izveidojiet 16-18 gab. paredzētu cepienu un 
ievietojiet maisījumu papīra veidnēs. Ievietojiet 
produktus, kad mikroviļņu krāsns ir iepriekš 
sakarsēta.

Cepšanai 

paredzētā 

panna
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PRODUKTU 

KATEGORIJA

PRODUKTU 

KLASE
DAUDZUMS PAGATAVOŠANA PIEDERUMI

B R E A D /

C A K E S 

( M A I Z E /

PĪRĀGI)

COOKIES 

(CEPUMI)

1 CEPIENS Novietojiet mīklu uz cepampapīra 

un ievietojiet mikroviļņu krāsnī, 

kad tā sakarsusi.

Cepšanai 

paredzētā 

panna

MERINGUES 

(MERENGAS)

1 CEPIENS Izveidojiet maisījumu, kura 

pamatā ir 2 olu baltumi, 80 

g cukura un 100 g kaltētu 

kokosriekstu. Pievienojiet vaniļu 

un mandeļu esenci. Izvietojiet uz 

ietaukotas cepšanai paredzētās 

pannas vai cepampapīra 20-24 

gabalus. Ievietojiet produktus, 

kad mikroviļņu krāsns ir iepriekš 

sakarsēta.

Cepšanai 

paredzētā 

panna

S N A C K S 

(UZKOŽAMIE)

POPCORN 

(GRAUZDĒTA 

KUKURŪZA)

100 G Novietojiet kukurūzas porciju 

uz rotējošā paliktņa. Vienlaikus 

grauzdējiet tikai vienu porciju.

ROASTED NUTS 

(CEPTI RIEKSTI)

50-200 G Ievietojiet riekstus, kad paplāte ir 

iepriekš sakarsēta. Pēc mikroviļņu 

krāsns ieteikuma apmaisiet.

Paplāte

BUFFALO 

WINGS, FROZEN 

(SALDĒTI 

BAFOLO VISTAS 

SPĀRNIŅI)

300-600 G Noņemiet iesaiņojumu. Paplāte

NUGGETS, 

FROZEN 

(SALDĒTI 

PRODUKTU 

GABALIŅI)

250-600 G Ievietojiet saldēto produktu 

gabaliņus, kad paplāte ir iepriekš 

sakarsēta. Pēc mikroviļņu krāsns 

ieteikuma apgrieziet uz otru pusi.

Paplāte

LAI PAGATAVOTU LIELĀKUS/APJOMĪGĀKUS PRODUKTUS, piemēram, cepešus un zivis, ieteicams ievērot 8-

10 minūšu ilgu nostāves laiku. Dārzeņiem, maizītēm ar karstiem cīsiņiem un tvaicētām zivīm 

ieteicamais nostāves laiks ir 2-3 minūtes.
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APKOPE UN TĪRĪŠANA

PARASTI TĪRĪŠANA IR VIENĪGAIS , kas nepieciešams 

apkopei. Tā jāveic, kad mikroviļņu krāsns ir 

atvienota no elektrotīkla.

JA MIKROVIĻŅU KRĀSNS NETIKS  tīrīta, var sabojāties 

tās virsma, kas savukārt var ietekmēt ierīces 

ekspluatācijas ilgumu un, iespējams, radīt 

bīstamu situāciju.

NELIETOJIET METĀLA SŪKĻUS, ABRAZĪVUS TĪRĪŠANAS 

LĪDZEKĻUS , tērauda vates sūkļus, 

rupjus virtuves dvieļus, jo 

tie var sabojāt vadības 

paneli, kā arī mikroviļņu krāsns 

iekšpusi un korpusu. Izmantojiet drāniņu un 

saudzīgu mazgāšanas līdzekli vai papīra dvieli 

un stikla tīrīšanai paredzētu izsmidzinātāju. 

Lietojiet stikla tīrīšanai paredzētu 

izsmidzinātāju un papīra dvieli.

 NEVĒRSIET IZSMIDZINĀTĀJU   tieši pret mikroviļņu krāsni.

REGULĀRI,  it īpaši, ja ir notikusi 

pārlīšana, izņemiet rotējošo paliktni, 

paliktņa balstu un izslaukiet 

mikroviļņu krāsns apakšējo daļu.

ŠĪ MIKROVIĻŅU KRĀSNS PAREDZĒTA darbībai kopā ar 

rotējošo paliktni.

NEIZMANTOJIET  mikroviļņu krāsni, ja rotējošais 

paliktnis ir izņemts, lai to notīrītu.

LAI NOTĪRĪTU IEKŠĒJĀS VIRSMAS, DURVJU 

PRIEKŠPUSI UN AIZMUGURI, KĀ ARĪ DURVJU ATVERI, 

IZMANTOJIET MĪKSTUUN MITRU DRĀNIŅU un saudzīgu 

tīrīšanas līdzekli.

NEPIEĻAUJIET TAUKU   vai ēdiena atlieku 

uzkrāšanos ap durvīm.

LAI NOTĪRĪTU PIEKALTUŠUS TRAIPUS,  ievietojiet 

mikroviļņu krāsnī krūzīti ūdens un vāriet 2-3 

minūtes. Tvaiks atmiekšķēs traipus.

LAI NEITRALIZĒTU NEPATĪKAMU AROMĀTU, IEVIETOJOIET 

MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ KRŪZĪTI ŪDENS, PIEVIENOJIET NEDAUDZ 

CITRONA SULAS , novietojiet krūzīti uz rotējošā 

paliktņa un vāriet šķidrumu dažas minūtes.

JA GRILS NETIEK BIEŽI LIETOTS, lai mazinātu 

ugunsbīstamības risku, tas jāaktivizē uz 10 

minūtēm, lai sadedzinātu taukvielas.

DRĪKST MAZGĀT TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNĀ:

ROTĒJOŠĀ PALIKTŅA BALSTU;

ROTĒJOŠO STIKLA PALIKTNI;

PAPLĀTES ROKTURI;

UZMANĪGA TĪRĪŠANA

PAPLĀTI JĀTĪRA  ūdenī, kuram pievienots saudzīgs 

mazgāšanas līdzeklis. Īpaši taukainas vietas 

var tīrīt ar rupju drāniņu un 

saudzīgu tīrīšanas līdzekli.

ĻAUJIET  paplātei pirms 

tīrīšanas atdzist.

  Neiegremdējiet karstu paplāti ūdenī un 

neskalojiet to. Strauja atdzesēšana var to 

sabojāt.

NELIETOJIET TĒRAUDA VATES SŪKĻUS.  Jo tie 

saskrāpēs virsmu.

TĪROT MIKROVIĻŅU KRĀSNI,   neizmantojiet 

tvaika tīrīšanas ierīces.

MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ regulāri jānotīra 

produktu paliekas.

NETĪRIET GRILA SILDELEMENTU  , jo tā lielais karstums 

sadedzina taukus, taču virsma zem grila regulāri 

jātīra. Tīrīšanā izmantojiet mīkstuun mitru 

drāniņu, kā arī saudzīgu mazgāšanas līdzekli.

REŽĢI;

CEPŠANAI PAREDZĒTO PANNU; 

TVAICĒTĀJU 

VĀKU; 
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PROBLĒMU NOVĒRŠANAS NORĀDĪJUMI
JA MIKROVIĻŅU KRĀSNS NEDARBOJAS,  nesazinieties 

ar klientu apkalpošanas centru pirms neesat 

noskaidrojuši, vai:

ir uzstādīts rotējošais paliktnis un tā balsts  ;

kontaktdakša  ir ievietota sienas 

kontaktligzdā;

ierīces durvis  ir pareizi aizvērtas.

Pārbaudiet drošinātājus  un pārliecinieties, 

vai ir pieejama strāva.

Pārbaudiet,  vai mikroviļņu krāsnī ir 

pietiekama ventilācija.

Uzgaidiet 10 minūtes un pēc tam mēģiniet 

ieslēgt mikroviļņu krāsni vēlreiz.

Pirms mikroviļņu krāsns atkārtotas 

ieslēgšanas atveriet ierīces  durvis un pēc 

tam tās aizveriet.

Dažu funkciju lietošanas laikā, iespējams, 

displejā tiks parādīts simbols “              ”. 

Tā ir parasta parādība un norāda uz to, ka 

mikroviļņu krāsns veic dažādus aprēķinus, 

lai nodrošinātu optimālu beigu rezultātu.

�

�

�

�

�

�

�

�

TAS IR NEPIECIEŠAMS, LAI IZVAIRĪTOS   no nevajadzīgas 

zvanīšanas, par ko būs jāmaksā. 

Ja sazināties ar klientu apkalpošanas centru, lūdzu, 

nosauciet izstrādājuma sērijas numuru un mikroviļņu 

krāsns numuru (skatiet tehniskās apkopes uzlīmi). 

Tālākos norādījumus meklējiet garantijas bukletā.

JA NEPIECIEŠAMA STRĀVAS VADA 

NOMAIŅA,  to drīkst nomainīt 

tikai pret oriģinālu 

vadu, kuru var iegādāties 

mūsu klientu apkalpošanas 

centrā. Strāvas vadu drīkst 

nomainīt tikai kvalifi cēts 

klientu apkalpošanas centra 

darbinieks.

APKOPI DRĪKST VEIKT TIKAI 

KVALIFICĒTS KLIENTU APKALPOŠANAS 

CENTRA DARBINIEKS.  

Nekvalifi cētas personas 

nedrīkst veikt mikroviļņu krāsns 

apkopi un labošanu, tostarp, noņemt 

pārsegus, kas nepieļauj mikroviļņu 

enerģijas izplūdi.

NENOŅEMIET MIKROVIĻŅU KRĀSNS PĀRSEGUS.

IETEIKUMI APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBAI

IESAIŅOJUMA MATERIĀLUS  var nodot 

otrreizējai pārstrādei, jo uz 

tiem ir pārstrādes simbols. 

Ievērojiet vietējos atkritumu 

savākšanas noteikumus. 

Uzglabājiet potenciāli bīstamus 

iesaiņojuma materiālus (plastmasas 

maisus, polistirolu u.c.) bērniem nepieejamā 

vietā.

ŠĪ IERĪCE  ir apzīmēta saskaņā ar Eiropas 

direktīvu 2002/96/EC par elektroniskā un 

elektriskā aprīkojuma atkritumiem (WEEE). 

Pareizi atbrīvojoties no šī izstrādājuma, jūs 

palīdzēsit nepieļaut potenciāli bīstamas sekas 

apkārtējai videi un cilvēku veselībai, kuras 

pretējā gadījumā varētu izraisīt šī izstrādājuma 

neatbilstoša izmešana atkritumos.

SIMBOLS  uz ierīces vai tās 

komplektācijā esošajiem 

dokumentiem norāda, ka šo 

izstrādājumu nedrīkst izmest 

kopā ar sadzīves atkritumiem. 

To jānodod piemērotā elektriskā 

un elektroniskā aprīkojuma 

savākšanas un otrreizējās 

pārstrādes vietā. 

UTILIZĀCIJAI  jānotiek saskaņā ar 

vietējiem vides aizsardzības 

noteikumiem, kas attiecas uz atkritumu 

apsaimniekošanu.

LAI IEGŪTU PLAŠĀKU INFORMĀCIJU  par šī izstrādājuma 

pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietējās pašvaldības 

administrāciju, mājsaimniecības atkritumu savākšanas 

dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties ierīci.

PIRMS ATBRĪVOTIES NO NOLIETOTĀS IERĪCES,   nogrieziet 

strāvas kabeli, lai mikroviļņu krāsni nevarētu 

pievienot elektrotīklam.
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 SASKAŅĀ AR STANDARTU IEC 60705.

STARPTAUTISKĀ ELEKTROTEHNISKĀ KOMISIJA  ir izstrādājusi standartus salīdzinošām sildīšanas funkcijas 

veiktspējas pārbaudēm, kas paredzētas dažādām mikroviļņu krāsnīm. Šai mikroviļņu krāsnij 

ieteicams lietot šādus parametrus:

PAPILDINFORMĀCIJA
LAI AIZSARGĀTU mikroviļņu krāsni pret pārkaršanu, tiek pārraudzīta ierīces durvju temperatūra. 

Tādēļ, ja tiek noteikts pārkaršanas risks, mikroviļņu krāsns var veikt atdzesēšanas procedūru. 

Aktivizējot režīmu Cool down (Atdzesēšana), var tikt ieslēgts ventilators. Tas ir parasta parādība. 

Pēc šīs procedūras mikroviļņu krāsns automātiski izslēdzas. Atdzesēšanu var pārtraukt, atverot 

ierīces durvis. Tas neietekmēs mikroviļņu krāsns pareizu darbību.

LV

Pārbaude Daudzums
Aptuvenais 

laiks
Jaudas līmenis Trauks

12.3.1 1000 G 11 MIN. 750 W  PYREX 3.227

12.3.2 475 G 5 MIN. 750 W  PYREX 3.827

12.3.3 900 G 15 MIN. 750 W  PYREX 3.838

12.3.4 1100 G 28-30 MIN. GAISA PLŪSMA 200 °C + 350 W  PYREX 3.827

12.3.5 700 G 25 MIN. GAISA PLŪSMA 200 °C + 90 W PYREX 3.827

12.3.6 1000 G 30-32 MIN. GAISA PLŪSMA 225 °C + 350 W PYREX 3.827

13.3 500 G 2 MIN. 12 S. JET DEFROST (ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA)
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