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UZSTĀDĪŠANA

PIRMS PIESLĒGŠANAS ELEKTROTĪKLAM

PĀRLIECINIETIES, VAI IERĪCE NAV BOJĀTA.  Pārbaudiet, 
vai mikroviļņu krāsns durvis cieši saskaras ar 
durvju balstu. 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 ievainojumiem, 
kā arī priekšmetu bojājumiem šo 
noteikumu neievērošanas gadījumā.

Ražotājs neuzņemsies atbildību par 
problēmām, kas radušās, ja lietotājs nav 
ievērojis šos norādījumus.

NELIETOJIET IERĪCI , ja tai ir bojāts strāvas 
kabelis vai kontaktspraudnis, ja tā 
nedarbojas pareizi vai arī, ja tā ir bojāta 
vai nokritusi zemē. Neiegremdējiet 
ūdenī strāvas vadu un kontaktdakšu. 
Nenovietojiet strāvas vadu uz karstas 
virsmas. Tas var izraisīt elektriskās strāvas 
trieciena, ugunsgrēku u.c. veida risku.

PĀRBAUDIET, VAI TEHNISKO DATU   plāksnītē 
norādītā sprieguma parametri 
atbilst mājas elektrotīkla sprieguma 
parametriem.

MIKROVIĻŅU KRĀSNS DARBOJAS TIKAI  tad, ja ierīces 
durvis ir cieši aizvērtas.

NOVIETOJIET MIKROVIĻŅU KRĀSNI UZ 
STABILA, LĪDZENA PAMATA,  kas 
var izturēt ierīci un tajā 
ievietotos piederumus. 
Apejieties ar ierīci uzmanīgi.

NOVIETOJIET MIKROVIĻŅU KRĀSNI PIEMĒROTĀ ATTĀLUMĀ 
NO citiem siltumu izstarojošiem avotiem. 
Lai iegūtu pietiekami labu ventilāciju, virs 
mikroviļņu krāsns jāatstāj vismaz 30 cm 
liela brīva vieta. Ierīci jānovieto pie sienas; 
pārliecinieties, vai zem mikroviļņu krāsns, virs 
tās un abās pusēs ir brīva vieta un iespējama 
netraucēta gaisa plūsma ap ierīci. Mikroviļņu 
krāsni nedrīkst iebūvēt virtuves skapī.

JA MIKROVIĻŅU KRĀSNS IR NOVIETOTA  tuvu 
televizoram, radio vai antenai, 
var rasties televīzijas un 
radio signāla uztveršanas 
traucējumi.

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 kvalifi cētu elektriķi vai apkalpes darbinieku.

NEIZMANTOJIET PAGARINĀTĀJU. 

JA STRĀVAS VADS IR PĀRĀK ĪSS, lūdziet 
kvalificētam elektriķim vai apkalpes 
darbiniekam uzstādīt kontaktrozeti 

ierīces tuvumā.
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IERĪCE NAV PAREDZĒTA lietošanai ar ārēju 
taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

BĒRNI DRĪKST IZMANTOT MIKROVIĻŅU KRĀSNI TIKAI 

 pieaugušo uzraudzībā un pēc atbilstošiem 
norādījumiem, kas paredzēti drošai ierīces 
lietošanai un izpratnei par iespējamo 
bīstamību.  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 (tostarp 
bērni), kuru fi ziskās 
un garīgās spējas, kā 
arī pieredzes trūkums neļauj tiem droši 
izmantot ierīci bez atbilstošas uzraudzības 
vai atbildīgās personas norādījumiem. 
NĻAUJIET,  lai bērni spēlējas ar ierīci.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

NESAKARSĒJIET 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, 
augļu 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, bet plastmasa 
ēdiena sakarsēšanas laikā var izkust.
Neatstājiet mikroviļņu krāsni bez 
uzraudzības, ja izmantojat lielu tauku 
vai eļļas daudzumu, jo produkti var 
aizdegties un izraisīt ugunsgrēku!

JA ŠĀDI MATERIĀLI MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ/ĀRPUS 
TĀS IR AIZDEGUŠIES VAI SĀK DŪMOT,   neatveriet 
ierīces durvis un izslēdziet mikroviļņu 
krāsni. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, 
izskrūvējiet drošinātāju vai atdalītāja 
paneli.

IZLASIET RŪPĪGI ŠOS NOTEIKUMUS UN SAGLABĀJIET TOS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM

NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU  
krāsni hermētiski noslēgtu 
produktu sildīšanai. 
Palielinoties spiedienam, 
mikroviļņu krāsns atvēršanas 
laikā šādi trauki var eksplodēt vai izraisīt 
bojājumus.

OLAS
NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU  krāsni veselu olu 
(ar čaumalām vai bez) gatavošanai vai 
sildīšanai, jo tās var uzsprāgt arī pēc 
sildīšana beigām.

DURVJU BLĪVĒJUMU UN BLĪVĒJUMA VIETAS  regulāri 
jāpārbauda. Ja tās ir bojātas, ierīci nedrīkst 
lietot, kamēr problēmas nav novērsis 
klientu apkalpošanas centra darbinieks.NEIZMANTOJIET  kodīgas ķimikālijas vai 

tvaikus. Mikroviļņu krāsns ir paredzēta 
tikai ēdiena uzsildīšanai un gatavošanai. 
Tā nav paredzēta rūpnieciskai vai 
laboratoriskai izmantošanai.

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

MIKROVIĻŅU KRĀSNI NEDRĪKST LIETOT , ja tajā nav 
produktu. Pretējā gadījumā ierīce var sabojāties.

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 
pāri vārīšanās punktam, pat 
nesākot burbuļot 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 ievietojiet 
traukā tējkaroti.

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

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 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 TILPNI  
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 iekārtu tuvumā, kā arī uz 
slapjas grīdas.
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PIEDERUMI

VISPĀRĪGI

JA PIEDERUMU SASTĀVĀ ESOŠAIS METĀLS  saskaras ar 
mikroviļņu krāsns tilpni, ierīces lietošanas laikā 
var rasties dzirksteļošana un mikroviļņu krāsns 
var tikt bojāta.

ROTĒJOŠĀ PALIKTŅA BALSTS
UZSTĀDIET ROTĒJOŠĀ PALIKTŅA BALSTU  
zem rotējošā stikla paliktņa. 
Nenovietojiet uz rotējošā paliktņa 
balsta citas palīgierīces. � Ievietojiet rotējošā paliktņa balstu 

mikroviļņu krāsnī.

ROTĒJOŠAIS STIKLA PALIKTNIS
ROTĒJOŠAIS STIKLA PALIKTNIS IR PAREDZĒTS  visām 
gatavošanas metodēm. Tas 
savāc sulas pilienus un ēdienu 
atliekas, kuras var notraipīt 
mikroviļņu krāsns tilpni. � Novietojiet rotējošo stikla paliktni uz 

paliktņa balsta.

PIRMS SĀKT GATAVOT, PĀRBAUDIET, VAI PALĪGIERĪCES, 
KURAS LIETOJAT , ir piemērotas 
mikroviļņu krāsnij.

IEVIETOJOT MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ PRODUKTUS UN 
PIEDERUMUS , pārliecinieties, vai tie nesaskaras ar 
ierīces tilpni. 

PIRMS MIKROVIĻŅU KRĀSNS IESLĒGŠANAS 
PĀRLIECINIETIES , vai rotējošais paliktnis var 
netraucēti griezties.  Ja rotējošā paliktņa 
darbība ir ierobežota, jāizmanto mazāks 
trauks.

TIRDZNIECĪBĀ IR PIEEJAMI  dažādi piederumi. Pirms 
iegādes pārliecinieties, vai tie ir piemēroti 
izmantošanai mikroviļņu krāsnī.

STIEPĻU REŽĢIS
LIETOJIET STIEPĻU REŽĢI  grilēšanas 
funkcijām.

Īpaši svarīgi tas ir attiecībā uz metāla 
piederumiem vai metāla daļām.
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VADĪBAS PANELIS
DIGITĀLAIS DISPLEJS  
Displejā ir 24 stundu pulkstenis 
un indikatoru simboli, kas 
norāda uz diennakts laiku, 
gatavošanas laiku, jaudas 
līmeni, izvēlēto produktu klasi, 
kā arī taimera stāvokli.

AUTOMĀTISKĀS IZVĒLNES TAUSTIŅŠ  
Nodrošina 3 veidu automātiskās 
atkausēšanas taustiņus un 4 
veidu automātiskās gatavošanas 
taustiņus. Nav nepieciešams 
iestatīt jaudas līmeni un 
gatavošanas laiku.

TAUSTIŅŠ GRILL (GRILS) 
Lietojiet, lai izvēlētos 
vajadzīgo grila jaudas līmeni.

TAUSTIŅŠ POWER (JAUDA)  
Lietojiet, lai iestatītu vajadzīgo 
mikroviļņu jaudas līmeni.

TAUSTIŅŠ MEMO (ATMIŅA)   
Lietojiet, lai parādītu bieži 
izmantotos un saglabātos 
iestatījumus.

TAUSTIŅŠ START (SĀKT)   
Lietojiet, lai aktivizētu 
gatavošanas procesu.

TAUSTIŅŠ CLOCK (PULKSTENIS) 
Lietojiet, lai iestatītu 24 
stundu pulksteni.

TAUSTIŅŠ +/-  
Lietojiet lai palielinātu/
samazinātu gatavošanas laiku 
vai svaru (gaidīšanas režīmā “-” 
attiecas uz atkausēšanu pēc 
laika un “+“ uz atkausēšanu pēc 
svara).

TAUSTIŅŠ GRILL COMBI 
(KOMBINĒTAIS GRILS) 
Lietojiet, lai izvēlētos funkciju 
Grill Combi (Kombinētā grila 
funkcija) un grila jaudas līmeni.

TAUSTIŅŠ TIMER (TAIMERIS) 
Izmanto, lai izvēlētos Timer 
(Taimeris) funkciju.

TAUSTIŅŠ +1 
Lietojiet, lai palielinātu 
gatavošanas laiku par 1 minūti

TAUSTIŅŠ STOP (APTURĒT) 
Nospiediet, lai apturētu vai 
atiestatītu mikroviļņu krāsns 
funkciju.

ŠĪ AUTOMĀTISKĀ AIZSARDZĪBAS FUNKCIJA TIEK 
AKTIVĒTA VIENU MINŪTI PĒC TAM , kad 
iestājies "gaidstāves" režīms. (Krāsns 
ir gaidstāves režīmā, ja tiek rādīts 
pulkstenis 24 stundu režīmā vai, ja 
pulkstenis nav iestatīts 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

AIZSARDZĪBA/BĒRNU DROŠĪBAS FUNKCIJA
BLOĶĒT:  Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu 
Stop (Apturēt) 3 sekundes. Ilglaicīgs skaņas 
signāls norādīs uz bērnu drošības funkcijas 
aktivizēšanu. Šajā režīmā tiks bloķēti taustiņi, 
displejā būs redzams pašreizējais 
diennakts laiks vai “:” un bērnu drošības 
funkcijas simbols.

ATBLOĶĒT: Bērnu drošības režīma laikā 
nospiediet taustiņu Stop (Apturēt) 3 sekundes, 
līdz atskanēs skaņas signāls, kas norādīs, 
ka bērnu drošības funkcija ir deaktivizēta, 
taustiņus varēs atkal lietot un displejā 
vairs nebūs redzams bērnu drošības 
funkcijas simbols.
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GATAVOŠANAS PAUZE VAI APTURĒŠANA
LAI IESTATĪTU GATAVOŠANAS PAUZI:
GATAVOŠANĀ VAR IESTATĪT 
PAUZI,  lai, atverot durvis, 
pārbaudītu, apgrieztu uz 
otru pusi vai apmaisītu 
ēdienu. Iestatījums tiks 
saglabāts 5 minūtes.

JA NEVĒLATIES TURPINĀT GATAVOŠANU:
IZŅEMIET ĒDIENU,  aizveriet durvis un 
nospiediet taustiņu STOP (Apturēt).

LAI TURPINĀTU GATAVOŠANU:
AIZVERIET DURVIS  un VIENU REIZI 
nospiediet taustiņu Start (Sākt). 
Gatavošana tiek atsākta no vietas, 
kur tika apturēta. 
JA NOSPIEDĪSIT TAUSTIŅU START (SĀKT)  DIVAS REIZES, 
laiks tiks pagarināts par 30 sekundēm.

ATSKANĒS SKAŅAS SIGNĀLS,  ierīce pārslēgsies 
gaidīšanas režīmā.

PULKSTENIS IR IESTATĪTS  un darbojas.

JA PĒC IERĪCES PIESLĒGŠANAS PULKSTENIS netiek iestatīts, pulksteņa 
displejā tiks parādīts “:”.

JA PULKSTEŅA iestatīšanas laikā nospiedīsit taustiņu Stop (Apturēt), 
mikroviļņu krāsns izies no iestatīšanas režīma un iestatījums nebūs 
derīgs.

PULKSTENIS

PIESLĒDZOT IERĪCI PIRMO REIZI  vai elektrības piegādes pārtraukuma 
gadījumā displejā tiks parādīts “:“ un atskanēs skaņas signāls.

q NOSPIEDIET TAUSTIŅU CLOCK (PULKSTENIS) , sāks mirgot kreisās puses 
cipars (stundas).

w NOSPIEDIET TAUSTIŅU “+“ VAI ”-”, lai iestatītu stundas.

e NOSPIEDIET TAUSTIŅU CLOCK (PULKSTENIS) , sāks mirgot divi kreisās 
puses cipari (minūtes).

r NOSPIEDIET TAUSTIŅU “+“ VAI ”-”, lai iestatītu minūtes.

t VĒLREIZ NOSPIEDIET TAUSTIŅU CLOCK (PULKSTENIS).

qet

wr
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TIKAI MIKROVIĻŅU REŽĪMOS

NOSPIEDIET TAUSTIŅU
MIKROVIĻŅU DAUDZUMS 

PROCENTOS
DISPLEJS IETEIKTAIS PIELIETOJUMS:

1 REIZI 100% P100
SILDOT DZĒRIENUS,  ūdeni, šķidras zupas, kafi ju, tēju vai 
citu ēdienu ar lielu ūdens saturu. Ja ēdiena sastāvā 
ir olas vai krējums, samaziniet jaudas līmeni.

2 REIZES 75% P75   ZIVJU, GAĻAS, dārzeņu un citu produktu gatavošana.

3 REIZES 50% P50

RŪPĪGĀKAI GATAVOŠANAI , piemēram, mērcēm ar augstu 
olbaltumvielu saturu, siera un olu ēdieniem un 
pabeidzot katlā gatavotos ēdienus. Lēni vārot 
sautējumus,  kausējot sviestu.

4 REIZES 25% P25 ATKAUSĒŠANAI.

ĒDIENA GATAVOŠANA UN SILDĪŠANA AR MIKROVIĻŅIEM

LIETOJIET ŠO FUNKCIJU  parastai gatavošanai un dārzeņu, zivju, 
kartupeļu un gaļas uzsildīšanai.

TIKLĪDZ IR SĀCIES GATAVOŠANAS PROCESS:  
NOSPIEŽOT TAUSTIŅU START (SĀKT), VAI, IZMANTOJOT 1 MINŪTES POSMU 
REŽĪMU, NOSPIEŽOT TAUSTIŅU “+1“, LAIKU VAR PAGARINĀT AR INTERVĀLU IK PA 
30 sekundēm. Ar katru taustiņa nospiešanas reizi laiks pagarināsies 
par 30 sekundēm vai 1 minūti. 

GATAVOŠANAS LAIKĀ, nospiežot taustiņu Power (Jauda), displejā 3 
sekundes būs redzama mikroviļņu jauda pēc kā mikroviļņu krāsns 
pārslēgsies uz laika atpakaļskaitīšanu. 

JAUDAS LĪMEŅA IZVĒLE

q NOSPIEDIET ATKĀRTOTI TAUSTIŅU POWER (JAUDA) , lai iestatītu jaudas 
līmeni.

w NOSPIEDIET TAUSTIŅU “+“ VAI ”-”, lai iestatītu gatavošanas laiku.

e NOSPIEDIET TAUSTIŅU START (SĀKT). 

q

w

e
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ŠO FUNKCIJU IZMANTO  tādu ēdienu ātrai uzsildīšanai, kuros ir daudz 
šķidruma, piemēram, šķidras zupas, kafi ja vai tēja.

FUNKCIJA „JET START” (ĀTRĀ UZSĀKŠANA)

q NOSPIEDIET TAUSTIŅU START (SĀKT). 

ŠĪ FUNKCIJA TIEK AUTOMĀTISKI AKTIVIZĒTA  kopā ar maksimālo mikroviļņu 
jaudas līmeni un 30 sekunžu gatavošanas laiku. Ar katru taustiņa 
nospiešanas reizi laiks pagarināsies par 30 sekundēm. 

FUNKCIJA “+1 MINUTE“ (+ 1 MINŪTE)

GAIDĪŠANAS REŽĪMĀ NOSPIEDIET TAUSTIŅU +1, mikroviļņu krāsns 
automātiski pārslēgsies uz mikroviļņu darbības režīmu ar 
maksimālo jaudas līmeni (P100). Pēc tam nospiediet taustiņu Start 
(Sākt), lai aktivizētu darbību. Katru reizi nospiežot taustiņu, laiks tiks 
pagarināts par vienu minūti (izņemot automātisko izvēlni).

ATKAUSĒŠANA

ATKAUSĒŠANA PĒC LAIKA

1. NOSPIEDIET TAUSTIŅU “-“, lai izvēlētos funkciju 
“Defrost per time” (Atkausēšana pēc laika).
2. NOSPIEDIET “+“ VAI ”-”, lai iestatītu 
gatavošanas laiku.
3. NOSPIEDIET TAUSTIŅU START (SĀKT), lai sāktu 
gatavošanu, izmantojot atkausēšanas jaudu 
(P30).

ATKAUSĒŠANA PĒC SVARA

1. NOSPIEDIET TAUSTIŅU “+“, lai izvēlētos svaru.
3. LAI SĀKTU GATAVOŠANU, NOSPIEDIET TAUSTIŅU START 
(SĀKT) .

Gatavošanas laikā, nospiežot taustiņu “+“, 
displejā 3 sekundes būs redzama svara 
mērvienība pēc kā mikroviļņu krāsns 
pārslēgsies uz laika atpakaļskaitīšanu.

q
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NOSPIEDIET TAUSTIŅU GRILĒŠANAS APJOMS PROCENTOS DISPLEJS

1 REIZI 100% G1

2 REIZES 50% G2

FUNKCIJA "GRILL COMBI" (KOMBINĒTĀ GRILĒŠANA)

NOSPIEDIET TAUSTIŅU GRILĒŠANAS APJOMS PROCENTOS DISPLEJS

1 REIZI 100% C1

2 REIZES 75% C2

3 REIZES 50% C3

4 REIZES 25% C4

GRILĒŠANA
IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI  ātri piešķirtu ēdienam patīkamu brūnumu.

q NOSPIEDIET ATKĀRTOTI TAUSTIŅU GRILL (GRILS) , lai iestatītu grila 
jaudas līmeni. 

w NOSPIEDIET TAUSTIŅU “+“ VAI ”-”, lai iestatītu gatavošanas laiku.

e NOSPIEDIET TAUSTIŅU START (SĀKT). 

PIRMS GRILĒŠANAS PĀRLIECINIETIES, VAI IZMANTOJAMIE TRAUKI  ir 
siltumizturīgi un piemēroti mikroviļņu krāsnij.

GRILĒŠANĀ NELIETOJIET PLASTMASAS  traukus. Tie izkusīs. Nav piemēroti 
arī koka un papīra trauki.

FUNKCIJA "GRILL COMBI" (KOMBINĒTĀ GRILĒŠANA)
IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI  pagatavotu sacepumus, lazanju, 
mājputnu gaļu un ceptu kartupeļus.

q NOSPIEDIET ATKĀRTOTI TAUSTIŅU COMBI (KOMBINĒTĀ) , lai iestatītu 
Kombinētās grilēšanas jaudas līmeni.

w NOSPIEDIET TAUSTIŅU “+“ VAI ”-”, lai iestatītu gatavošanas laiku.

e NOSPIEDIET TAUSTIŅU START (SĀKT). 

PIRMS GRILĒŠANAS PĀRLIECINIETIES, VAI IZMANTOJAMIE TRAUKI  ir 
siltumizturīgi un piemēroti mikroviļņu krāsnij.

GRILĒŠANĀ NELIETOJIET PLASTMASAS  traukus. Tie izkusīs. Nav piemēroti 
arī koka un papīra trauki.

e

w

q

w

e

q



11LV

AUTO COOK (AUTOMĀTISKA GATAVOŠANA) AUTO DEFROST (AUTOMĀTISKA 
ATKAUSĒŠANA)

IKONA

FUNKCIJA BEVERAGE 
(DZĒRIENI)

POTATO 
(KARTUPEĻI)

POPCORN 
(GRAUZDĒTA 
KUKURŪZA)

SOUP 
(ZUPAS)

MEAT 
(GAĻA)

POULTRY 
(MĀJPUTNU 

GAĻA)

FISH 
(ZIVIS)

WEIGHT 
(SVARS)

1CUP(TASE) 200 G 50 G 250 G 100 G 100 G 100 G

2CUP(TASE) 400 G 85 G 500 G 200 G 200 G 200 G

3CUP(TASE) 600 G 100 G 1000 G 300 G 300 G 300 G

450 G 450 G 450 G

FUNKCIJA AUTO MENU (AUTOMĀTISKĀ IZVĒLNE)

ŠĪ FUNKCIJA nodrošina ērtu izvēlni dažādu ēdienu atkausēšanai un 
pagatavošanai.
ŠĪS FUNKCIJAS LIETOŠANAI JĀNOSAKA  produktu tīrsvars. Mikroviļņu krāsns 
automātiski noteiks atkausēšanas un gatavošanas laiku.

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

q NOSPIEDIET FUNKCIJAS AUTO MENU (AUTOMĀTISKĀ IZVĒLNE)  taustiņus, lai 
izvēlētos funkciju (nospiediet atkārtoti, lai izvēlētos daudzumu).

w NOSPIEDIET TAUSTIŅU START (SĀKT).

GATAVOŠANAS LAIKĀ, nospiežot automātiskās izvēles taustiņu, displejā 
3 sekundes būs redzama svara mērvienība pēc kā mikroviļņu krāsns 
pārslēgsies uz laika atpakaļskaitīšanu. 

q

w
BEVERAGE (DZĒRIENI): 1 TASE IR PIELĪDZINĀMA  150 ml dzēriena. 
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FUNKCIJA MEMORY (ATMIŅA)

FUNKCIJA MEMORY (ATMIŅA)  nodrošina ērtu veidu, kā ātri iestatīt 
vajadzīgos iestatījumus.
FUNKCIJA MEMORY (ATMIŅA)  saglabā jebkurus displejā parādītos 
iestatījumus.

KĀ SAGLABĀT IESTATĪJUMU: 

q IZVĒLIETIES  funkciju. 

w IEPROGRAMMĒJIET  iestatījumus. 

e NOSPIEDIET UN TURIET TAUSTIŅU MEMO (ATMIŅA) , līdz atskanēs skaņas 
signāls. Iestatījums ir saglabāts.  Varat pārprogrammēt atmiņu 
tik reizes, cik nepieciešams.

GATAVOŠANAS LAIKĀ, nospiežot taustiņu Memo (Atmiņa), displejā 
3 sekundes būs redzama mikroviļņu jauda pēc kā mikroviļņu krāsns 
pārslēgsies uz laika atpakaļskaitīšanu.

PIEZĪME.  Atmiņas funkciju nevar lietot kopā ar funkciju “Defrost 
per weight“ (Atkausēšana pēc svara) un Auto menu (Automātiskā 
izvēlne).

KĀ LIETOT SAGLABĀTO IESTATĪJUMU: 

q NOSPIEDIET UN TURIET TAUSTIŅU MEMO (ATMIŅA) , līdz atskanēs skaņas 
signāls. 

w NOSPIEDIET TAUSTIŅU START (SĀKT). 

q

w
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qet

wr

q NOSPIEDIET TAUSTIŅU TIMER (TAIMERIS) , sāks mirgot kreisās puses 
cipars (minūtes).

w NOSPIEDIET TAUSTIŅU “+“ VAI ”-”, lai iestatītu minūtes.

e NOSPIEDIET TAUSTIŅU TIMER (TAIMERIS) , sāks mirgot divi kreisās 
puses cipari (Sekundes).

r NOSPIEDIET TAUSTIŅU “+“ VAI ”-”, lai iestatītu Sekundes.

t VĒLREIZ NOSPIEDIET TAUSTIŅU TIMER (TAIMERIS).

VIRTUVES TAIMERIS

IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU , ja nepieciešams izmērīt precīzu laiku 
dažādiem nolūkiem, piemēram, olu gatavošanai vai mīklas 
raudzēšanai pirms cepšanas.
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PRODUKTU 
VEIDS DAUDZUMS JAUDAS 

LĪMENIS LAIKS NOSTĀVĒŠANĀS 
LAIKS PADOMI

CĀLIS  
(nesadalīts) 1000 G

100%

18-20 
MIN. 5-10 MIN.

GATAVOŠANAS LAIKĀ  apgrieziet 
cāli otrādi. Kad gatavošana 
pabeigta, pārbaudiet, vai gaļas 
sula ir bezkrāsaina.

CĀLIS  (fi lejas 
vai gabaliņi) 500 G 8-10 MIN. 5 MIN. KAD GATAVOŠANA PABEIGTA, PĀRBAUDIET  

vai gaļas sula ir bezkrāsaina.

CŪKGAĻAS SPEĶIS 150 G 3-4 MIN. 1-2 MIN.
NOVIETOJIET UZ VIRTUVES PAPĪRA,   
uz šķīvja, 2 vai 3 slāņos un 
pārklājiet ar to virtuves papīru.

DĀRZEŅI  
(svaigi) 300 G 3-4 MIN. 1-2 MIN.

PAGATAVOJIET PĀRKLĀTUS  un 
pievienojiet 2 ēdamkarotes 
sāls.

DĀRZEŅI  
(saldēti) 250-400 G 3-4 MIN.

5-6 MIN. 1-2 MIN. PAGATAVOJIET PĀRKLĀTUS

KARTUPEĻI 
MUNDIERĪ

1 GAB.
4 GAB.

4-6 MIN.
12-15 

MIN.

2 MIN.
5 MIN.

CAURDURIET AR DAKŠIŅU.  (1 gab. 
= 250 g). Gatavošanas laikā 
apgrieziet otrādi.

GAĻA  (viltotais 
zaķis) 600-700 G

75%

12-14 
MIN. 5 MIN.

ZIVS  (vesela) 600 G 8-9 MIN. 4-5 MIN. NOTĪRIET ZVĪŅAS  un pagatavojiet 
pārklātu.

ZIVS  (steiks vai 
fi lejas) 400 G 5-6 MIN. 2-3 MIN.

NOVIETOJIET PLĀNĀKĀS DAĻAS  tuvāk 
šķīvja centram. Pagatavojiet 
pārklātus.

GATAVOŠANAS TABULA
JO VAIRĀK PRODUKTU VĒLATIES PAGATAVOT , jo lielāks 
būs laika patēriņš. Tātad divreiz lielāka produktu 
daudzuma pagatavošanai vajadzēs divreiz vairāk 
laika.
JO ZEMĀKA SĀKUMA TEMPERATŪRA,  jo 
gatavošana būs ilgāka. Produkti istabas 
temperatūrā tiks pagatavoti ātrāk nekā 
tikko no ledusskapja izņemti.

JA GATAVOJAT VIENLAICĪGI VAIRĀKUS 
VIENA VEIDĀ PRODUKTUS , piemēram, 
tomātus, ievietojiet tos apaļā veidnē, 

lai gatavošana notiktu vienmērīgi.

TRADICIONĀLĀS GATAVOŠANAS LAIKĀ PRODUKTUS 
 nepieciešams apmaisīt vai apgriezt uz otru 
pusi; tas attiecas arī uz gatavošanu, izmantojot 

mikroviļņus, lai karstums izplatītos 
vienmērīgi un ātrāk uzkarstu ēdiena 
vidusdaļa, savukārt malas netiktu 

pārgatavotas.
GATAVOJOT DAŽĀDU FORMU   vai apjoma 

produktus, novietojiet plānāko daļu 
tuvāk trauka vidusdaļai, kas tādējādi tiks 

sakarsēta vēlāk.
PRODUKTI AR LIELU TAUKU VAI CUKURA  daudzumu 
tiks pagatavoti ātrāk nekā produkti, kuros ir 
liels šķidruma daudzums. Tauki un cukurs arī 
sasniegs augstāku temperatūru, 
nekā ūdens.
PĒC PAGATAVOŠANAS ĻAUJIET  
ēdienam kādu brīdi 
nostāvēties. Pēc nostāvēšanās 
rezultāts būs labāks, jo karstums ēdienā tiks 
vienmērīgāk izplatīts.

DAŽIEM PRODUKTIEM IR MIZA VAI MEMBRĀNA  
, piemēram, kartupeļiem, āboliem 
un olu dzeltenumiem. Šāda veida 
produktus pirms gatavošanas 
nepieciešams pārdurt ar dakšiņu vai kokteiļu 
salmiņu, tādējādi mazinot spiedienu un 
novēršot pārsprāgšanu.
MAZĀKI PRODUKTI BŪS GATAVI ĀTRĀK  nekā lieli, 
vienāda lieluma produkti tiks pagatavoti 
vienmērīgāk nekā dažāda lieluma produkti.
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PRODUKTU 
VEIDS DAUDZUMS JAUDAS 

LĪMENIS LAIKS NOSTĀVĒŠANĀS 
LAIKS PADOMI

ĒDIENI AR 
GARNĒJUMU

300 G
450 G

100%

3-5 MIN.
4-5 MIN. 1-2 MIN. PĀRKLĀJIET ĒDIENU

RĪSI
2 DL

6 DL

1-2 MIN.
3-4 MIN.

1 MIN.
2 MIN. PĀRKLĀJIET ĒDIENU

GAĻAS BUMBAS 250 G 2 MIN. 1-2 MIN. SAKARSĒJIET NEPĀRKLĀTAS

DZĒRIENI 2 DL 1-2 ½ MIN. 1 MIN. IELIECIET KRŪZĒ METĀLA KAROTI , lai 
novērstu pārvārīšanos.

ZUPA  (šķidra) 2½ DL 2-2 ½ MIN. 1 MIN. SILDIET NEPĀRKLĀJOT  zupas 
šķīvī vai bļodā.

PIENA ZUPAS VAI 
MĒRCES

2 ½ DL 3-4 MIN. 1 MIN.
NEPIEPILDIET  traukā vairāk 
par ¾. Sakarsēšanas laikā 
vienreiz apmaisiet.

KARSTAS 
MAIZĪTES AR 
CĪSIŅIEM

1 GAB.
2 GAB. 75%

½-1 MIN.
1-1 ½ MIN. 1 MIN.

LAZANJA 500 G 5-6 MIN. 2-3 MIN.

UZSILDĪŠANAS TABULA
TĀPAT KĀ TRADICIONĀLAJĀ GATAVOŠANĀ,  arī uzsildot 
produktus mikroviļņu krāsnī, tie tiks vienmērīgi 
sakarsēti. 
LABĀKUS REZULTĀTUS VAR IEGŪT , ja produktus 
izkārtosit ar biezāko daļu uz šķīvja ārmalu 
un plānāko daļu - uz vidusdaļu.
NOVIETOJIET PLĀNAS GAĻAS ŠĶĒLES   vienu 
otrai virsū vai pamīšus. Biezākas šķēles, 
piemēram, gaļas ruletes šķēles un 
cīsiņus, novietojiet cieši vienu otram blakus.
UZSILDOT SAUTĒJUMUS VAI MĒRCES , laiku pa laikam 
tos apmaisiet, lai vienmērīgāk izplatītu siltumu.

PĀRKLĀJOT PRODUKTUS  tiek labāk saglabāts 
to sulīgums, mazinās izšļakstīšanās un 

uzsildīšanas laiks.
SAKARSĒJOT SALDĒTUS PRODUKTUS , ievērojiet 
uz iepakojuma minētos ražotāja 

norādījumus.
PRODUKTU, KURUS NEDRĪKST APMAISĪT,  

piemēram, sacepumu, sakarsēšanā 
izmantojiet iespēju P75.

DAŽAS MINŪŠU LIELS PRODUKTU NOSTĀVĒŠANĀS LAIKS  
nodrošinās vienmērīgāku siltumizplatību.
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PRODUKTU 
VEIDS DAUDZUMS JAUDAS 

LĪMENIS LAIKS NOSTĀVĒŠANĀS 
LAIKS PADOMI

CEPETIS 800-1000 G

25%

20-22 MIN. 10-15 MIN. ATKAUSĒŠANAS  laikā apgrieziet 
otrādi. 

MALTĀ GAĻA 500 G 8-10 MIN. 5 MIN.
ATKAUSĒŠANAS  laikā apgrieziet 
otrādi. Atdaliet atkausētās 
daļas.

KARBONĀDES, 
KOTLETES, STEIKI

500 G 7-9 MIN. 5-10 MIN. ATKAUSĒŠANAS  laikā apgrieziet 
otrādi.

CĀLIS  
(nesadalīts) 1200 G 25 MIN. 10-15 MIN. ATKAUSĒŠANAS  laikā apgrieziet 

otrādi.

CĀĻA  gabaliņi 
vai fi lejas 500 G 7-9 MIN. 5-10 MIN.

ATKAUSĒŠANAS  laikā apgrieziet 
otrādi/atdaliet. Pārklājiet 
spārnu un stilbiņu galus 
ar foliju, lai nepieļautu 
pārkaršanu.

ZIVS  (vesela) 600 G 8-10 MIN. 5-10 MIN.

ATKAUSĒŠANAS LAIKĀ APGRIEZIET 
OTRĀDI  un pārklājiet asti 
ar foliju, lai nepieļautu 
pārkaršanu.

ZIVS  (steiks vai 
fi lejas) 400 G 6-7 MIN. 5 MIN.

ATKAUSĒŠANAS  laikā apgrieziet 
otrādi. Atdaliet atkausētās 
daļas.

MAIZES KLAIPS 500 G 4-6 MIN. 5 MIN. ATKAUSĒŠANAS  laikā apgrieziet 
otrādi. 

MAIZES 
KUKULĪŠI UN 
SMALKMAIZĪTES

4 GAB.  (150-
200 G) 1 ½-2 MIN. 2-3 MIN. IEVIETOJIET  apaļā veidnē.

AUGĻI UN OGAS 200 G 2-3 MIN. 2-3 MIN. ATKAUSĒŠANAS LAIKĀ  atdaliet.

ATKAUSĒŠANAS TABULA

SALDĒTUS PRODUKTUS PLASTMASAS MAISIŅOS , 
plastmasas plēvē vai kartona pakās 
var novietot tieši mikroviļņu krāsnī, ja 
iepakojumam nav metāla daļu (piemēram, 
metāla stiepļu).
IEPAKOJUMA FORMA  ietekmē atkausēšanas 
laiku. Produkti nelielā iepakojumā 
atkausējas ātrāk nekā apjomīgā.
ATDALIET ATKAUSĒTOS PRODUKTU GABALUS . 
Atsevišķas produktu šķēles atkausējas ātrāk.
PĀRKLĀJIET JAU ATKAUSĒTĀS PRODUKTU DAĻAS  
ar nelieliem alumīnija folijas gabaliņiem 
(piemēram, cāļa stilbiņus un spārnu galus).

ATKAUSĒŠANAS LAIKĀ APGRIEZIET APJOMĪGUS 
PRODUKTUS UZ OTRU PUSI .
VĀRĪTS ĒDIENS, SAUTĒJUMI UN GAĻAS MĒRCES  tiks 

labāk atkausētas, ja atlaidināšanas laikā tās 
apmaisīsit.
PILNĪBĀ  neatkausējiet produktus un 
ļaujiet, lai process tiek pabeigts 

nostāvēšanās laikā.
PABEIDZOT ATKAUSĒŠANU NOSTĀVĒŠANĀS 

LAIKĀ , rezultāts vienmēr ir labāks, jo tiek 
nodrošināta vienmērīgāka siltmizplatība.
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PRODUKTU 
VEIDS DAUDZUMS IESTATĪJUMS LAIKS PADOMI

SIERA GRAUZDIŅI 3 GAB.

GRILĒŠANA 1

7-8 MIN. NOVIETOJIET  uz stiepļu režģa

CEPTAS KARTUPEĻU 
BUMBIŅAS

2 PORCIJAS 8-10 MIN. NOVIETOJIET  ēdienu uz stiepļu 
režģa.

CĪSIŅI  
 (100 g/gab.) 2-3 GAB. 18-20 MIN.

NOVIETOJIET  uz stiepļu režģa. 
Gatavošanas laika vidū 
apgrieziet otrādi.

KARSTAS MAIZĪTES 
AR CĪSIŅIEM  (40 - 
50G/GAB.)

4 GAB. 16-18 MIN.
NOVIETOJIET  uz stiepļu režģa. 
Gatavošanas laika vidū 
apgrieziet otrādi.

KARTUPEĻU 
SACEPUMS

4 PORCIJAS

75% MIKROVIĻŅU 
REŽĪMS

PĒC TAM  GRILĒŠANAS 
REŽĪMS 1

18-20 MIN.
10-12 MIN.

NOVIETOJIET  trauku uz rotējošā 
paliktņa.

LAZAŅJA  
(saldēta) 400 G

GRIL KOMBI 4 REŽĪMS

PĒC TAM  GRILĒŠANAS 
REŽĪMS 1

15-17 MIN.
5-6 MIN.

NOVIETOJIET  trauku uz rotējošā 
paliktņa.

ZIVJU SACEPUMS  
(saldēts) 600 G

75% MIKROVIĻŅU 
REŽĪMS

PĒC TAM  GRILĒŠANAS 
REŽĪMS 1

16-18 MIN.
5-7 MIN.

NOVIETOJIET  trauku uz rotējošā 
paliktņa.

GRILLĒŠANAS TABULA

GRILĒŠANAS FUNKCIJA IR LIELISKI  piemērota 
produktu apbrūnināšanai pēc gatavošanas 
mikroviļņos.

BIEZĀKI PRODUKTI , piemēram, sacepumi un 
cālis; Vispirms gatavojiet mikroviļņos, tad 
apbrūniniet, izmantojot grilu, lai piešķirtu 

ēdienam krāsu.
ĀTRĀKAI APBRŪNINĀŠANAI VAR IZMANTOT 
STIEPĻU REŽĢI , tādējādi pārvietojot 
produktus tuvāk grila sildelementam.

PLĀNUS PRODUKTUS , piemēram, grauzdiņus 
un cīsiņus novietojiet uz stiepļu režģa un 
pagatavojiet, izmantojot tikai grilu.

TRAUKUS VAI SAUTĒJUMUS VAR NOVIETOT  tieši 
uz rotējošā stikla paliktņa.
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MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ regulāri jānotīra 
produktu paliekas.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

PARASTI TĪRĪŠANA IR VIENĪGAIS , kas nepieciešams. 
Pirms tīrīšanas atvienojiet mikroviļņu krāsni no 
elektrotīkla.
JA MIKROVIĻŅU KRĀSNS NETIKS  tīrīta, var sabojāties 
tās virsma, kas savukārt var ietekmēt ierīces 
darbmūžu un, iespējams, radīt bīstamību.

NELIETOJIET METĀLA SŪKĻUS, ABRAZĪVUS 

TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻUS,   tērauda vates 
sūkļus, rupjus virtuves 
dvieļus, jo tie var sabojāt 
vadības paneli, kā 
arī mikroviļņu krāsns 
tilpni 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 STRŪKLU   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.

DRĪKST MAZGĀT TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNĀ:

ROTĒJOŠĀ PALIKTŅA BALSTU.

ROTĒJOŠO STIKLA PALIKTNI.

TĪROT MIKROVIĻŅU KRĀSNI,  neizmantojiet 
tvaika tīrīšanas ierīces.

LAI NOTĪRĪTU IEKŠĒJĀS VIRSMAS, DURVJU PRIEKŠPUSI 
UN AIZMUGURI, KĀ ARĪ DURVJU ATVERI, IZMANTOJIET 
MĪKSTUUN MITRU DRĀNIŅU ar 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.

NETĪRIET GRILA SILDELEMENTU  , jo lielais karstums 
sadedzina taukus, taču augšējā virsma zem 
grila regulāri jātīra. Tīrīšanā izmantojiet 
mīkstuun mitru drāniņu, kā arī saudzīgu 
mazgāšanas līdzekli.
Ja grils netiek bieži lietots, lai mazinātu 
ugunsbīstamības risku, tas jāaktivizē uz 
10 minūtēm, lai sadedzinātu taukvielas.

STIEPĻU REŽĢI.
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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 pareizi ievietota sienas 

kontaktligzdā; � ierīces durvis  ir pareizi aizvērtas. � Pārbaudiet drošinātājus  un pārliecinieties, 
vai notiek strāvas piegāde. � Pārbaudiet,  vai mikroviļņu krāsnī ir 
pietiekama ventilācija. � Uzgaidiet 10 minūtes un pēc tam mēģiniet 
lietot mikroviļņu krāsni vēlreiz. � Pirms mikroviļņu krāsns atkārtotas 
ieslēgšanas atveriet ierīces  durvis un pēc 
tam tās aizveriet.

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 PĀRSEGU.

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 neatbilstoša izmešana 
atkritumos.

SIMBOLS   uz ierīces vai tās komplektācijā 
esošajiem dokumentiem 
norāda, ka šo izstrādājumu 
nedrīkst izmest kopā ar 
sadzīves atkritumiem. To ir 
jānodod attiecīgajā 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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BAROŠANAS SPRIEGUMS 230 V/50 HZ

NOMINĀLAIS JAUDAS PATĒRIŅŠ 1100 W

DROŠINĀTĀJS 10 A

MIKROVIĻŅU IZEJAS JAUDA 700 W

MWD208 GRILL 650 W

MWD308 GRILL 800 W

ĀRĒJIE IZMĒRI (AXPXDZ) 285 X 456 X 359

IEKŠĒJIE IZMĒRI (AXPXDZ) 196 X 292 X 295

PĀRBAUDE DAUDZUMS APT. LAIKS JAUDAS LĪMENIS TRAUKS

12.3.1 750 G 10 MIN. 100%  PYREX 3.220

12.3.2 475 G 5 MIN. 100%  PYREX 3.827

12.3.3 900 G 14 MIN. 100%  PYREX 3.838

13.3 500 G AUTOMĀTISKĀ ATKAUSĒŠANA NOVIETOJIET UZ ROTĒJOŠĀ PALIKTŅA

LV

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 tālāk minētos parametrus:

TEHNISKIE DATI


