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UZSTĀDĪŠANA

PIRMS PIESLĒGŠANAS ELEKTROTĪKLAM

PĀRLIECINIETIES, KA IERĪCE NAV BOJĀTA.  Pārbaudiet, 
vai krāsns durtiņas stingri noslēdzas pret 
durvju balstu un, vai iekšējais durvju blīvējums 
nav bojāts. Iztukšojiet krāsni un iztīriet to no 
iekšpuses ar mīkstu, mitru drāniņu.

PĒC PIESLĒGŠANAS

ŠĪS IERĪCES  iezemēšana ir obligāta.  
Ražotājs neatbild par cilvēku un 
dzīvnieku gūtajiem ievainojumiem, kā arī 
priekšmetu sabojāšanos šo noteikumu 
neievērošanas gadījumā.

Ražotājs neatbild par problēmām, kas 

radušās, ja lietotājs nav ievērojis šos 

norādījumus.

NEDARBINIET IERĪCI , ja tai bojāts 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, ugunsgrēku u.c. veida risku.

PĀRBAUDIET VAI NOMINĀLU   plāksnītē 
norādītais spriegums atbilst mājas 
elektrotīkla spriegumam.

KRĀSNS DARBOJAS TIKAI  tad, ja durtiņas ir labi 
aizvērtas.
JA KRĀSNS IR NOVIETOTA tuvu 
TV, radio vai antenai, 
var rasties traucējumi 
televīzijas uztveršanā un 
radio traucējumi.

NOVIETOJIET KRĀSNI UZ STABILA, LĪDZENA 

PAMATA, kas var izturēt krāsni un 
tajā ievietotos piederumus. 
Rīkojieties uzmanīgi.

NOVIETOJIET KRĀSNI PIENĀCĪGĀ ATTĀLUMĀ NO citiem 
karstuma avotiem. Lai iegūtu pietiekami labu 
ventilāciju, virs krāsns jābūt telpai vismaz 30 
cm augstumā. Pārliecinieties, vai zem, virs 
krāsns un tai apkārt ir pietiekami daudz brīvas 
vietas, lai nodrošinātu pienācīgu gaisa plūsmu. 
Mikroviļņu krāsni nedrīkst iebūvēt skapī.

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 darbināšanai ar ārēju 
laika slēdzi vai atsevišķu tālvadības 
sistēmu.

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

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

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

NEKARSĒJIET, NEIZMANTOJIET VIEGLI 

UZLIESMOJOŠUS MATERIĀLUS  krāsnī vai 
tās tuvumā. Izgarojumi var izraisīt 
ugunsgrēku vai eksploziju.

NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU  krāsni audumu, 
papīra, garšvielu, augu, koka, puķu, 
augļu vai citus degošus materiālus. Var 
izcelties ugunsgrēks.

NEPĀRCEPIET ĒDIENU.  Var izcelties 
ugunsgrēks.

NEATSTĀJIET KRĀSNI BEZ UZRAUDZĪBAS,   it īpaši 
tad, kad gatavošanas procesā izmantojat 
papīru, plastmasu vai citus degošus 
materiālus. Papīrs var pārogļoties 
vai aizdegties un plastmasa ēdiena 
sildīšanas laikā var izkust.
Neatstājiet krāsni bez uzraudzības, 
ja izmantojat lielu tauku vai eļļas 
daudzumu, jo tie var aizdegties un 
izraisīt ugunsgrēku!

JA MATERIĀLI KRĀSNĪ / ĀRPUS TĀS IR AIZDEGUŠIES 

VAI DŪMO,    neatveriet durtiņas un 
uzslēdziet krāsni. Atvienojiet elektrības 
vadu vai izskrūvējiet drošinātāju jaudas 
slēdžu panelī.

IZLASIET ŠOS NOTEIKUMUS RŪPĪGI UN SAGLABĀJIET TOS TURPMĀKAI ATSAUCEI

NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU  
krāsni produktu hermētiskos 
traukos sildīšanai. 
Spiediens palielinās un 
šādi trauki var eksplodēt vai 
izraisīt bojājumus, atverot krāsni.

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

DURTIŅU BLĪVĒJUMU UN BLĪVĒJUMA VIETAS  
regulāri jāpārbauda. Ja tās ir bojātas, ierīci 
nedrīkst darbināt, kamēr to nav salabojis 
apmācīts servisa inženieris.

ŠAJĀ IERĪCĒ NEIZMANTOJIET  kodīgas 
ķimikālijas vai tvaikus. 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 krāsns atvere un eņģes. 
Priekšmetu pakāršanai nedrīkst izmantot 
arī durvju rokturi.
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VISPĀRĪGI
IERĪCE IR PAREDZĒTA TIKAI LIETOŠANAI MĀJAS APSTĀKĻOS!  

IZMANTOJOT MIKROVIĻŅUS, KRĀSNI NEDRĪKST DARBINĀT   
bez produktiem tajā. Tāda veidā var sabojāt 
ierīci.

JA MĀCĀTIES KRĀNS IZMANTOŠANU , ielieciet tajā glāzi 
ar ūdeni. Ūdens absorbē mikroviļņu enerģiju 
un krāsns netiek bojāta.

PIRMS PAPĪRA VAI PLASTMASAS MAISIŅU 

 ievietošanas krāsnī, noņemiet no tie 
stiepļu aizdares .

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

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

1.  Neizmantojiet traukus ar taisnām malām 
un šauru kaklu.

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

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

PĒC 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!

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIESKAROTIES TRAUKIEM KRĀSNS DETAĻĀM UN 

KATLIEM PĒC GATAVOŠANAS, LAI IZVAIRĪTOS NO 

APDEGUMIEM, IZMANTOJIET VIRTUVES CIMDUS . 
Krāsns ārējās daļas izmantošanas laikā 
var sakarst, tādēļ mazi bērni nedrīkst tai 
tuvoties.

NEIZMANTOJIET KRĀSNI  uzglabāšanas nolūkiem.

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

NEGLABĀJIET  un neizmantojiet šo ierīci ārpus 
telpām. 
NEIZMANTOJIET  šo ierīci virtuves izlietnes, 
baseina vai līdzīgu iekārtu tuvumā, kā arī uz 
slapjas grīdas.
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JAUDA IETEIKTAIS PIELIETOJUMS:

MAKS. 
(700 W)

SILDOT DZĒRIENUS,  ūdeni, šķidras zupas, kafi ju, tēju vai citu ēdienu ar lielu ūdens 
daudzumu tajā. Pazeminiet jaudu, ja ēdiena sastāvā ir olas vai krējums.

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

400 W RŪPĪGĀKAI GATAVOŠANAI , piem., mērcēm ar augstu olbaltumvielu saturu, siera un olu 
ēdieniem un pabeidzot katlā gatavoto. Lēni vārot sautējumus,  kausējot sviestu.

ATKAUSĒŠANA  ATKAUSĒŠANA.  Kausējot sviestu, sieru.

UZTURĒT SILTU KAUSĒJOT  saldējumu.

PIEDERUMI

VISPĀRĪGI

JA PALĪGIERĪČU SASTĀVĀ ESOŠAIS METĀLS  nonāk 
saskarē ar krāsns iekšieni, kad tā ir ieslēgta, var 
rasties dzirksteļošana un krāsns var tikt bojāta.

PLATES PAMATNE
LIETOJIET PLATES PAMATNI  zem 
stikla grozāmā plates. Uz plates 
pamatnes nenovietojiet nekādas 
citas palīgierīces. � Ievietojiet plates pamatni krāsnī.

STIKLA GROZĀMĀ PLATE
STIKLA GROZĀMO PLATI VAR IZMANTOTI  visiem 
gatavošanas paņēmieniem. 
Tā savāc sulas piles un ēdienu 
paliekas, kuras varētu notraipīt 
un nosmērēt krāsns iekšpusi. � Novietojiet stikla grozāmo plati uz plates 

pamatnes.

PIRMS SĀKAT GATAVOT, PĀRLIECINIETIES, KA 

IZMANTOJAMĀS  PALĪGIERĪCES  ir 
piemērotas mikroviļņu 
krāsnij.

LIEKOT PRODUKTUS UN PALĪGIERĪCES  mikroviļņu 
krāsnī, pārliecinieties, lai tās nenonāktu saskarē 
ar krāsns iekšieni. 

PIRMS KRĀSNS IESLĒGŠANAS VIENMĒR PĀRLIECINIETIES , 
vai grozāmā plate var brīvi griezties.  Ja 
grozāmā plate nevar brīvi griezties, jāizmanto 
mazāks trauks.

TIRGŪ PIEEJAMI  dažādi piederumi. Pirms 
pirkšanas pārliecinieties, vai tie ir piemēroti 
izmantošanai mikroviļņu krāsnī.

 MIKROVIĻŅU JAUDAS IZVĒLE

Īpaši svarīgi tas ir attiecībā uz metāla 

palīgierīcēm vai metāla daļām.



6 LV

25’

20’ 15’

10’

5’

KRĀSNS DARBINĀŠANA

q GRIEŽOT DAUDZFUNKCIJU SLĒDZI, IZVĒLIETIES 

 jaudas līmeni un funkciju.

w LAI IESTATĪTU VAJADZĪGO GATAVOŠANAS LAI, 

PAGRIEZIET SLĒDZI  pulksteņrādītāju kustības 
virzienā. Krāns sāk darboties automātiski.

GATAVOŠANAS PAUZE VAI APTURĒŠANA

LAI PAUZĒTU GATAVOŠANU  
Gatavošanu var pauzēt, lai 
pārbaudītu vai samaisītu 
pārtiku vienkārši atverot 
durtiņas. 

LAI TURPINĀTU GATAVOŠANU  
Aizveriet durtiņas. Gatavošana tiek atsākta no 
vietas, kur tika ieslēgta pauze.

JA NEVĒLATIES TURPINĀT GATAVOŠANU  
Izņemiet pārtiku, pagrieziet regulēšanas slēdzi 
pret nulli un aizveriet durtiņas.
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PĀRTIKAS 
VEIDS DAUDZUMS JAUDAS 

LĪMENIS LAIKS NOSTĀDINĀŠANAS 
LAIKS PADOMI

CĀLIS  (viss) 1000 G

700 W

18- 20 
MIN

5- 10 MIN

GATAVOŠANAS LAIKA PUSĒ  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.

BEKONS 150 G 3- 4 MIN 1- 2 MIN

NOVIETOJIET VIRTUVES PAPĪRU 2 VAI 3 SLĀŅOS  
uz pamatnes un nosedziet ar to 
virtuves papīru.

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

GATAVOJIET NOSEGTUS  un pievienojiet 2 
ēdamkarotes sāls.

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

5- 6 MIN
1- 2 MIN GATAVOJIET NOSEGTUS

KARTUPEĻI 
MUNDIERĪ

1 GAB.
4 GAB.

4- 6 MIN

12- 15 
MIN

2 MIN. 
5 MIN. 

CŪKGAĻA UZ IESMA.  (1 gab. = 250 g). 
Gatavošanas laika vidū apgrieziet 
otrādi.

GAĻA  
(viltotais 
zaķis)

600 - 700 G

600 W

12- 14 
MIN

5 MIN. 

ZIVS 
 (vesela) 600 G 8- 9 MIN 4- 5 MIN

NOTĪRIET ZVĪŅAS  un gatavojiet 
nosegtu.

ZIVS  
(steiks vai 
fi lejas)

400 G 5- 6 MIN 2- 3 MIN
LIECIET PLĀNĀKĀS DAĻAS  tuvāk pamatnes 
centram. Gatavojiet nosegtu.

GATAVOŠANAS KARTE
JO VAIRĀK PĀRTIKAS VĒLATIES PAGATAVOT , jo 
vairāk laika tas prasa. Pamata noteikums ir 
tāds, ka divreiz lielāka pārtikas daudzuma 
pagatavošanai vajadzēs divreiz vairāk laika.
JO ZEMĀKA SĀKUMA TEMPERATŪRA,  jo 
gatavošana būs ilgāka. Pārtika istabas 
temperatūrā pagatavojam ātrāk 
nekā tikko no ledusskapja izņemta.
JA GATAVOJAT VIENLAICĪGI VAIRĀKUS VIENA 

VEIDĀ PĀRTIKAS GABALUS , piemēram, 
tomātus, ievietojiet tos apaļā formā, lai 
gatavošana notiktu vienmērīgi.
DAŽUS ĒDIENUS SEDZ MIZA VAI MEMBRĀNA  , piem., 
kartupeļi, āboli un olu dzeltenumi. Šāda veida 
pārtiku pirms gatavošanas nepieciešams 
pārdurt ar dakšiņu vai kokteiļu salmiņu, 
tādējādi samazinot spiedienu produktā un 
novēršot uzsprāgšanu.

MAZĀKI PĀRTIKAS GABALI BŪS GATAVI ĀTRĀK  nekā lieli, 
vienādi gabali pagatavosies vienmērīgāk kā 
dažādi.
PARASTĀS GATAVOŠANAS LAIKĀ PRODUKTUS  nepieciešams 

apmaisīt vai apgriezt, tas attiecas arī uz 
mikroviļņu tehnoloģiju, lai karstums izplatītos 

vienmērīgi un ātrāk uzkarstu ēdiena 
vidusdaļa, savukārt maliņas nepārkarsīs.

GATAVOJOT DAŽĀDU FORMU   vai biezuma 
ēdienus, lieciet plānāko vietu vairāk centrā, 

kas uzsils vēlāk.
PĀRTIKA AR LIELU TAUKU VAI CUKURA  daudzumu 
pagatavosies ātrāk kā daudz ūdens saturoša 
pārtika. Tauku un cukurs arī sasniegs augstāku 
temperatūru, nekā ūdens.
PĒC PAGATAVOŠANAS VIENMĒR ĻAUJIET  pārtikai 
kādu brīdi "atpūsties". Pēc tādas „atpūšanās” 
rezultāts vienmēr būs labāks, jo karstums 
pārtikā izlīdzināsies vienmērīgi.
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PĀRTIKAS 
VEIDS

DAUDZUMS JAUDAS 
LĪMENIS

LAIKS NOSTĀDINĀŠANAS 
LAIKS

PADOMI

IZGRIEZTA GAĻA
300 G
450 G

700 W

3- 5 MIN

4- 5 MIN
1- 2 MIN

NOSEDZIET PLATI

RĪSI
2 DL

6 DL

1- 2 MIN

3- 4 MIN

1 MIN. 
2 MIN. 

NOSEDZIET ĒDIENU

KOTLETES 250 G 2 MIN. 1-2 MIN. KARSĒJIET NENOSEGTAS

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

ZUPA  (dzidra) 2½ DL 2 - 2 ½ MIN 1 MIN. 
SILDIET NENOSEGTU  
zupas šķīvī vai 
bļodiņā.

PIENA ZUPAS 
VAI MĒRCES

2 ½ DL 2 ½ - 3 MIN. 1 MIN. 

NEPIEPILDIET  trauku 
vairāk par ¾. 
Karsēšanas laikā 
vienreiz apmaisiet.

HOTDOGI
1 GAB

2 GAB 600 W
½ - 1 MIN.

1 - 1 ½ MIN
1 MIN. 

LAZAŅJA 500 G 5- 6 MIN 2- 3 MIN

UZSILDĪŠANAS KARTE
TĀPAT KĀ PARASTAJĀ GATAVOŠANĀ,  uzsildot pārtiku 
mikroviļņu krāsnī tā vienmēr tiek karsēta līdz 
vienmērīgam karstumam. 
LABĀKUS REZULTĀTUS VAR IEGŪT , ja pārtika 
tiek izkārtota ar biezāko daļu uz plates 
ārmalu un plānāko daļu pret centru.
PLĀNAS GAĻAS ŠĶĒLES NOVIETOJIET  vienu 
otrai virsū vai pamīšus. Biezākas šķēles, 
kā gaļas rulete un desiņas, jānovieto cieši 
vienu otrai blakus.

UZSILDOT SAUTĒJUMUS VAI MĒRCES , labāk tos laiku 
pa laikam apmaisīt lai izlīdzinātu karstumu.

NOSEDZOT PĀRTIKU  mitrums tiek labāk 
saglabāts ēdiena iekšpusē, samazinās 
izšļakstīšanās un sildīšanas laiks.

SILDOT SALDĒTU PĀRTIKU , ievērojiet uz 
iepakojuma atrodamās izgatavotāja 

norāde.
PĀRTIKU, KO NEVAJAG MAISĪT , piemēram, 

sacepumus, labāk sildīt ar 400-600 W.
DAŽAS MINŪTES PĀRTIKU NOSTĀDINOT , nodrošinās 
labāku siltuma izlīdzināšanos pārtikā.
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PĀRTIKAS 
VEIDS DAUDZUMS JAUDAS 

LĪMENIS LAIKS NOSTĀDINĀŠANAS 
LAIKS PADOMI

CEPETIS 800 - 1000 G

ATKAUSĒŠANA 

20- 22 
MIN

10- 15 MIN
ATSALDĒŠANAS  laika pusē 
apgrieziet otrādi. 

MALTĀ GAĻA 500 G 8- 10 MIN 5 MIN. 
ATSALDĒŠANAS  laika pusē 
apgrieziet otrādi. Atdaliet 
atkusušās daļas.

KLOPŠI, 
KOTLETES, 
STEIKI

500 G 7- 9 MIN 5- 10 MIN
ATSALDĒŠANAS  laika pusē 
apgrieziet otrādi.

CĀLIS  (viss) 1200 G 25 MIN. 10- 15 MIN
ATSALDĒŠANAS  laika pusē 
apgrieziet otrādi.

CĀĻA  
gabaliņi vai 
fi lejas

500 G 7- 9 MIN 5- 10 MIN

ATSALDĒŠANAS  laika pusē 
apgrieziet otrādi / 
atdaliet. Nosedziet spārnu 
un stilbiņu galus ar foliju, 
lai nepieļautu pārkaršanu.

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

ATKAUSĒŠANAS LAIKA VIDŪ 
APGRIEZIET OTRĀDI  un 
nosedziet asti ar foliju, lai 
nepieļautu pārkaršanu.

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

ATSALDĒŠANAS  laika pusē 
apgrieziet otrādi. Atdaliet 
atkusušās daļas.

MAIZES KLAIPS 500 G 4- 6 MIN 5 MIN. ATSALDĒŠANAS  laika pusē 
apgrieziet otrādi. 

RULLĪŠI UN 
SMALKMAIZĪTES

4 GAB  (150 - 
200 G)

1 ½ - 2 
MIN. 2- 3 MIN IELIECIET  apaļā formā.

AUGĻI UN 
OGAS

200 G 2- 3 MIN 2- 3 MIN
ATDALIET  atkausēšanas 
laikā.

ATKAUSĒŠANAS KARTE

SALDĒTUS PRODUKTUS PLASTMASAS MAISIŅOS , 
plastmasas plēvē vai kartona pakās var likt tieši 
krāsnī, ja iepakojumam nav metāla daļu (piem., 
metāla stieples).
IEPAKOJUMA FORMA  ietekmē atkausēšanas 
laiku. Produkti seklā iepakojumā 
atkausējas ātrāk nekā dziļā.
ATDALIET GABALUS , kad tie sāk atkust. 
Atsevišķi gabali atkausējas vieglāk.
NOSEDZIET DAŽAS PĀRTIKAS  vietas ar 
nelieliem alumīnija folijas gabaliņiem, ja tās 
sāk kļūt siltas (piem., cāļa stilbiņu un spārnu 
gali).

KAD PRODUKTS IR DAĻĒJI ATKUSIS  apgrieziet to 
otrādi.
VĀRĪTS ĒDIENS, SAUTĒJUMI UN GAĻAS MĒRCES  labāk 

atkūst, ja atlaidināšanas laikā tos apmaisa.
ATLAIDINOT  labāk ēdienu neatkausēt līdz 
galam un ļaut, lai process beidzas pēc 

tam, kad krāsns izslēdzas.
PABEIDZOT ATKAUSĒŠANU PĒC KRĀSNS 

IZSLĒGŠANAS , rezultāts vienmēr ir labāks, 
jo temperatūra tiek vienmērīgi sadalīta 

visam ēdienam.
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KRĀSNI regulāri jātīra un jāaizvāc visas 
pārtikas paliekas.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

PARASTI TĪRĪŠANA IR VIENĪGAIS , kas nepieciešams 
apkopei. Tā jāveic, kad mikroviļņu krāsns ir 
atvienota no strāvas.
JA KRĀSNS NETIKS  uzturēta tīra, tās virsma var 
tikt bojāta, kas savukārt var ietekmēt ierīces 
ekspluatācijas ilgumu un, iespējams, radīt 
bīstamu situāciju.

NEIZMANTOJIET METĀLISKUS SŪKĻUS, 

ABRAZĪVUS TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻUS,    
tērauda šķiedru sūkļus, 
grubuļainas drāniņas 
utt., ar kurām var 
sabojāt vadības pulti, kā arī krāsns iekšējās 
un ārējās virsmas. Izmantojiet drānu ar 
saudzīgu tīrīšanas līdzekli vai papīra dvieli 
ar smidzināmu stikla tīrītāju. Tīriet ar 
izsmidzināmo stikla tīrīšanas līdzekli un 
papīra dvieli.
NESMIDZINIET   tieši krāsnī.

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

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

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

NEPIEĻAUJIET TAUKU  vai ēdiena daļu 
sakrāšanos ap durvīm.

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

TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNĀ MAZGĀT DRĪKST:

PAGRIEŽAMĀ PAMATNE.

STIKLA PAGRIEŽAMĀ PAMATNE.

TĪROT MIKROVIĻŅU KRĀSNIS , neizmantojiet 
tvaika tīrīšanas ierīces.
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PROLĒMRISINĀŠANAS PAMAĀCĪBA

JA KRĀSNS NEDARBOJAS,  neizsauciet meistaru līdz 
neesiet noskaidrojuši: � grozāmā plate un tās pamatne   ir vietā. � kontaktdakša  ir ievietota kontaktligzdā. � durtiņas  ir pareizi aizvērtas. � pārbaudiet drošinātājus  un pārliecinieties, 

vai strāvas padeve ir aktīva. � pārbaudiet,  vai krāsnī ir pietiekama 
ventilācija. � Nogaidiet 10 minūtes, tad pamēģiniet 
krāsni ieslēgt no jauna. � Pirms krāsns ieslēgšanas no jauna atveriet 
tās  durvis un pēc tam tās aizveriet.

TAS IR NEPIECIEŠAMS, LAI IZVAIRĪTOS   no nevajadzīgas 
zvanīšanas, par ko būs jāmaksā. 
Ja zvanāt servisam, nosauciet produkta 
sērijas numuru un krāsns numuru (skat. 
servisa uzlīmi). Tālākos norādījumus meklējiet 
garantijas dokumentos.

JA NEPIECIEŠAMA STRĀVAS VADA NOMAIŅA,  
tad to drīkst aizstāt tikai 
ar oriģinālo vadu, kuru var 
iegādāties mūsu servisa 
organizācijā. Strāvas vadu 
drīkst nomainīt tikai apmācīts 
servisa inženieris.

APKOPI DRĪKST VEIKT TIKAI APMĀCĪTS 

SERVISA INŽENIERIS.  Neapmācīti 
cilvēki nedrīkst veikt krāsns 
apkopi un labošanu, t.sk., 
noņemt apvalkus, kas neļauj 
pret mikroviļņu starojumam 
izkļūt.
NENOŅEMIET KRĀSNS APVALKUS.

PAR APKĀRTĒJO VIDI

IEPAKOJUMU  var nodot atkārtotai 
izmantošanai, ja tas aprīkots 
ar pārstrādes simbolu. 
Ievērojiet vietējos atkritumu 
apstrādes noteikumus. 
Iespējami bīstamus 
iesaiņojuma materiālus (plastmasas 
maisiņus, polistirolu u.c.) glabājiet bērniem 
nepieejamā vietā.
ŠĪ IERĪCE  apzīmēta saskaņā ar Eiropas direktīvu 
2002/96/EC par Elektroniskā un elektriskā 
aprīkojuma atkritumiem (WEEE). Nodrošinot 
pareizu izstrādājuma utilizāciju, jūs palīdzat 
novērst iespējamu negatīvu ietekmi uz dabu 
un cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza šā 
produkta likvidēšana.

SIMBOLS   uz izstrādājuma vai izstrādājumam klāt 
pieliktajiem dokumentiem 
norāda, ka ierīci 
nedrīkst utilizēt kopā ar 
mājsaimniecības atkritumiem. 
Tā jānogādā attiecīgā 
elektrisku un elektronisku 
ierīču savākšanas vietā, lai to 
pārstrādātu. 
UTILIZĀCIJAI  jānotiek 
saskaņā ar vietējiem vides 
aizsardzības noteikumiem 
saistībā ar atkritumu 
apsaimniekošanu.
LAI UZZINĀTU VAIRĀK INFORMĀCIJAS   par šī 
izstrādājumā apstrādi, atjaunošanu un 
pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, 
vietējo atkritumu apsaimniekošanas dienestu 
vai veikalu, kur iegādājāties šo izstrādājumu.
PIRMS NODOŠANAS LŪŽŅOS,   nogrieziet 
strāvas kabeli, lai ierīci nevarētu pievienot 
elektrotīklam.
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PĀRBAUDE DAUDZUMS APMĒRAM. LAIKS JAUDAS LĪMENIS TRAUKS

12.3.1 750 G 10 MIN. 700 W  PYREX 3.220

12.3.2 475 G 5 MIN. 700 W  PYREX 3.827

12.3.3 900 G 14 MIN. 700 W  PYREX 3.838

13.3 500 G 12 MIN. ATKAUSĒŠANA NOLIECIET UZ PAGRIEŽAMĀS 
PAMATNES

STRĀVAS SPRIEGUMS 230 V/50 HZ

JAUDAS PATĒRIŅŠ 1100 W

DROŠINĀTĀJS 10 A

MW IZEJAS JAUDA 700 W

ĀRĒJIE IZMĒRI (AXPXDZ) 285 X 456 X 359

IEKŠĒJIE IZMĒRI (AXPXDZ) 196 X 292 X 295

LV

SASKAŅĀ AR IEC 60705.
STARPTAUTISKĀ ELEKTROTEHNISKĀ KOMISIJA   ir izstrādājusi standartus salīdzinošām sildīšanas funkcijas 
veiktspējas pārbaudēm dažādām mikroviļņu krāsnīm. Šai krāsnij iesakām šādus parametrus:

TEHNISKIE PARAMETRI
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