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NENAUDOKITE PAILGINIMO LAIDO. 

JEI MAITINIMO LAIDAS PER TRUMPAS, kreipkitės 
į kvalifikuotą elektriką ar techninės 
priežiūros specialistą, kad elektros lizdą 

sumontuotų šalia prietaiso.

ĮSPĖJIMAS: netinkamai naudojant įžeminimo 
kištuką, gali kilti elektros smūgio pavojus. Jei 
įžeminimo instrukcijos nėra visiškai aiškios 
arba kyla abejonių, ar mikrobangų krosnelė 
tinkamai įžeminta, kreipkitės į kvalifikuota 
elektriką arba techninės priežiūros specialistą.

ĮRENGIMAS

PRIEŠ ATLIEKANT PRIJUNGIMĄ

PATIKRINKITE, AR PRIETAISAS NEPAŽEISTAS.  Pa-
tikrinkite, ar krosnelės durelės tvirtai 
prisispaudžia prie durelių atraminio paviršiaus. 
Krosnelę ištuštinkite ir jos vidų išvalykite 
minkštu, drėgnu audiniu.

PRIJUNGUS

PRIETAISĄ PRIVALOMA  įžeminti.  Jei bus ne-
paisoma šio reikalavimo, gamintojas ne-
prisiims atsakomybės už asmenų, gyvū-
nų patirtas traumas ar kokių nors daiktų 
sugadinimą.

Gamintojai neprisiima atsakomybės už 
problemas, kurios gali kilti naudotojui ne-
paisant šių instrukcijų.

PRIETAISO NENAUDOKITE : jei pažeistas elek-
tros laidas arba kištukas, jei prietaisas 
veikia netinkamai arba jei jis buvo pa-
žeistas arba numestas. Elektros laido ir 
kištuko nenardinkite į vandenį. Laidą lai-
kykite atokiai nuo karštų paviršių. Jei ne-
paisysite šių taisyklių, galite patirti elek-
tros smūgį, gali kilti gaisras arba kiti pa-
vojai.

PATIKRINKITE, AR ĮTAMPOS VERTĖ,   nurodyta 
ant duomenų plokštelės, atitinka jūsų 
namų elektros tinklo įtampos vertę.

KROSNELĘ GALIMA NAUDOTI TIK  sandariai uždarius 
krosnelės duris.

KROSNELĘ PASTATYKITE ANT STABILAUS, LYGAUS 
PAVIRŠIAUS,  pakankamai tvirto, 
kad galėtų išlaikyti krosnelę ir į 
ją dedamus gaminimo reik-
menis. Naudodamiesi kros-
nele, būkite atsargūs.

KROSNELĘ STATYKITE ATOKIAI  nuo kitų šilumos 
šaltinių. Tam, kad būtų gera ventiliacija, virš 
krosnelės turi būti mažiausiai 30 cm erdvės. 
Pasirūpinkite, kad po krosnele, virš jos ir aplink 
ją būtų laisvos erdvės ir oras galėtų gerai cirku-
liuoti. Mikrobangų krosnelės negalima įrengti 
spintelėje.

JEI KROSNELĖ PASTATOMA ARTI TELE-
VIZORIAUS, RADIJO ARBA ANTE-
NOS, GALI ATSIRASTI  televizijos 
ir radijo signalo trikdžių.

NENUIMKITE MIKROBANGŲ ĮLEIDIMO ANGOS APSAUGINIŲ 
PLOKŠČIŲ,  kurios yra krosnelės 
ertmės sienelės šone. Šios 
plokštės neleidžia riebalams 
ir maisto dalelėms patekti į 
mikrobangų įleidimo angos 
kanalus.



3LT

PRIETAISAI NĖRA SKIRTI eksploatuoti naudo-
jant išorinį laikmatį arba atskirą nuotolinio 
valdymo sistemą.

VAIKAMS IR NEĮGALIEMS ASMENIMS  leiskite 
naudotis mikrobangų krosnele tik jei 
jie tinkamai apmokyti ir tik jei vaikas ar 
neįgalus asmuo sugeba saugiai naudo-
tis mikrobangų prietaisu ir suvokia ne-
teisingo naudojimosi keliamą pavojų.  
Atskirai arba kartu su 
mikrobangų krosnele 
naudojant kitus karštį 
skleidžiančius prietaisus 
(jei tokių yra), būtina 
prižiūrėti vaikus, nes prietaisai labai įkaista.
VAIKAMS IR ASMENIMS, NESUGEBANTIEMS SAUGI-

AI  naudotis prietaisu dėl savo psichinio, ju-
timinio arba protinio neįgalumo arba pat-
irties bei žinių trūkumo, negalima naudotis 
šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą 
atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų. 
VAIKUS PRIŽIŪRĖKITE,  neleiskite jiems žaisti su 
prietaisu.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

KROSNELĖJE ARBA ARTI JOS NEKAITINKITE IR NEN-
AUDOKITE  degių medžiagų. Dėl dūmų gali 
kilti gaisro arba sprogimo pavojus.

MIKROBANGŲ KROSNELĖJE  nedžiovinkite au-
dinių, popieriaus, prieskonių, vaistažolių, 
medienos, vaisių ir kitų degių medžiagų. 
Gali kilti gaisras.

MAISTO NEGAMINKITE PERNELYG ILGAI.  Gali kil-
ti gaisras.

NEPALIKITE KROSNELĖS BE PRIEŽIŪROS,  ypač jei 
gaminimo procese naudojamas popie-
rius, plastmasė arba kitos degios medžia-
gos. Jei maistui šildyti naudojamas po-
pierius arba plastmasė, popierius gali su-
anglėti arba sudegti, o plastmasė - iš-
tirpti.
Nepalikite krosnelės be priežiūros, jei 
naudojate daug riebalų arba aliejaus, nes 
jie gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

JEI KROSNELĖS VIDUJE ARBA JOS IŠORĖJE UŽSIDEGA 
KOKIOS NORS MEDŽIAGOS ARBA PASTEBITE DŪMŲ,  
krosnelės dureles laikykite uždarytas ir 
krosnelę išjunkite. Ištraukite maitinimo lai-
dą arba maitinimą nutraukite išimdami sau-
giklį arba išjungdami grandinės pertrauki-
mo įtaiso skyde.

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI

MIKROBANGŲ KROSNELĖJE NEGALI-

MA   kaitinti produktų, esančių 
sandariose vakuuminėse 
pakuotėse. Kaitinant šiose 
pakuotėse padidėja slėgis, 
todėl jam išsilaisvinant gali būti padaryta 
žala arba pakuotė gali sprogti.

KIAUŠINIAI
MIKROBANGŲ KROSNELĖJE  ne-
gaminkite ir nešildykite sveikų 
kiaušinių ar kiaušinių be lukšto - 
jie gali sprogti net ir pasibaigus 
kaitinimui.

REGULIARIAI REIKIA TIKRINTI, AR NEPAŽEISTI DURŲ 

TARPIKLIAI  ir sritys aplink šiuos tarpiklius. Jei 
šios sritys pažeistos, prietaiso naudoti ne-
galima; jį vėl naudokite tik tada, kai kvalifi-
kuotas techninės priežiūros technikas atliks 
remonto darbus.

ŠIAME PRIETAISE  korozinių cheminių me-
džiagų arba garų. Šio tipo krosnelė skir-
ta tik maistui šildyti arba gaminti. Ji nėra 
skirta naudoti pramoniniams arba labo-
ratoriniams tikslams.

ANT DURELIŲ NEKABINKITE  ir nedėkite sunkių 
daiktų – galite pažeisti krosnelės angą ir 
vyrius. Nieko negalima kabinti ant dure-
lių rankenėlės.
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BENDROJO POBŪDŽIO
ŠIS PRIETAISAS SKIRTAS NAUDOTI TIK BUITYJE!  

JEI NAUDOJAMOS MIKROBANGOS,  prietaisui negalima 
leisti veikti jame nesant maisto produktų. Jei ne-
paisysite šio nurodymo, labai tikėtina, kad pri-
etaisas suges.

JEI MOKOTĖS NAUDOTIS PRIETAISU , į vidų įdėkite 
stiklinę su vandeniu. Vanduo sugers 
mikrobangų energiją ir krosnelė nebus 
pažeista.

PRIEŠ DĖDAMI POPIERINIUS  arba plasti-
kinius maišelius į krosnelę, nuo jų 
nuimkite metalines susukamąsias 
sąvaržėles.

KEPIMAS RIEBALUOSE
MIKROBANGŲ KROSNELĖS NENAUDOKITE  kepti rie-
baluose, nes taip kepant neįmanoma 
reguliuoti aliejaus 
temperatūros.

SKYSČIAI
PAVYZDŽIUI, GĖRIMAI IR VANDUO.   Skystis iki 
temperatūros, aukštesnės 
negu virimo temperatūra, gali 
įkaisti neburbuliuodamas. 
Todėl karštas skystis gali stai-
ga išsilieti.
Kad taip nenutiktų, būtinai imkitės tokių atsar-
gumo priemonių:

1.  Stenkitės nenaudoti indų su tiesiomis 
sienelėmis, kurių kakliukai siauri.

2.  Prieš dėdami indą į krosnelę, skystį 
sumaišykite ir inde palikite arbatinį 
šaukštelį.

3.  Skysčiui įkaitus, leiskite jam šiek tiek 
pabūti krosnelėje ir, prieš išimdami indą iš 
krosnelės, skystį pamaišykite.

PAŠILDĘ KŪDIKIŲ MAISTĄ   arba skystį bute-
liuke kūdikiui, prieš duodami 
kūdikiui skystį visada suplakite 
ir patikrinkite jo temperatūrą. 
Taip šilumą tolygiai paskirstysite ir nekils pavojus 
nusiplikyti arba nudegti.
Prieš kaitindami, būtinai nuimkite dangtelį 

ir žinduką!

PRECAUTIONS

KAD NENUSIDEGINTUMĖTE, BAIGĘ GAMINTI 
MAISTĄ,  indus, krosnelės dalis ir prikais-
tuvius imkite naudodamiesi apsauginė-
mis pirštinėmis; taip pat naudokite karš-
čio nepraleidžiančius padėkliukus. Nau-
dojant krosnelę, pasiekiamos dalys gali 
įkaisti – neleiskite prieiti mažiems vai-
kams.

KROSNELĖS ERTMĖJE  nelaikykite jokių daiktų.

DRAUDŽIAMA UŽDENGTI KROSNELĖS  ventiliacines an-
gas. Užsikimšus oro įtraukimo arba išleidimo an-
goms, orkaitė gali sugesti arba blogai veikti. 

PRIETAISO NELAIKYKITE  ir nenaudokite lauke. 

PRIETAISO NENAUDOKITE  arti virtuvės kriauklės, 
drėgname rūsyje, arti baseino ir kitose 
panašiose vietose.
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SKRUDINIMO LĖKŠTĖS RANKENA (yra tik kai 
kuriuose modeliuose.)
SU PATEIKIAMA SPECIALIA SKRUDINIMO 
LĖKŠTĖS RANKENA  iš krosnelės išimkite 
karštą skrudinimo lėkštę.

SKRUDINIMO LĖKŠTĖ (yra tik kai kuriuose mod-
eliuose.)
MAISTĄ DĖKITE TIESIAI ANT SK-
RUDINIMO LĖKŠTĖS.  
Naudodami skrudinimo 
lėkštę, ją visada dėkite ant stiklinio 
sukamojo padėklo.
ANT SKRUDINIMO LĖKŠTĖS NEDĖKITE  jokių kitų indų, 
nes ši lėkštė smarkiai įkaista ir gali pažeisti ant 
jos padėtą indą.
SKRUDINIMO LĖKŠTĘ,  prieš ją naudojant, gali-
ma pašildyti (daugiausiai 3 min.). Skrudinimo 
lėkštei įšildyti, visada naudokite skrudinimo 
funkciją.

GARPUODIS (yra tik kai kuriuose 
modeliuose.)
GARPUODĮ NAUDOKITE SU DUBENIU  su 
skylutėmis žuviai, daržovėms ir 
bulvėms gaminti.
GARPUODĮ  visada padėkite ant 
stiklinio sukamojo padėklo.

VIELINĖS GROTELĖS (yra tik kai kuriuose mod-
eliuose.)
KEPDAMI GRILIO REŽIMU, NAUDOKITE 
VIELINES GROTELES .

PRIEDAI

BENDROJO POBŪDŽIO

JEI PRIEDAI, TURINTYS METALO,  liečiasi prie krosnelės 
sienelių jai veikiant, gali kilti kibirkščiavimas ir 
krosnelė gali sugesti.

SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMA
NAUDOKITE SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMĄ,  
kuri yra po stikliniu sukamuoju 
padėklu. Ant sukamojo padėklo 
atramos nedėkite jokių kitų indų. � Krosnelėje sumontuokite sukamojo 

padėklo atramą.

STIKLINIS SUKAMASIS PADĖKLAS
SUKAMĄJĮ PADĖKLĄ NAUDOKITE  maistą gaminda-
mi visais būdais. Ant jo patenka 
sulčių tiškalai ir maisto dalelės, 
kurios kitaip užterštų krosnelės 
vidų. � Stiklinį sukamąjį padėklą padėkite ant su-

kamojo padėklo atramos.

PRIEŠ PRADĖDAMI GAMINTI ĮSITIKINKITE,  ar naudo-
jami indai skirti naudoti 
krosnelėse ir pro juos gali 
praeiti mikrobangos.

KAI MAISTĄ IR PRIEDUS DEDATE Į MIKROBANGŲ KROSNELĘ  
žiūrėkite, kad jie neliestų krosnelės vidaus 
sienelių. 

PRIEŠ ĮJUNGDAMI KROSNELĘ VISADA PATIKRINKITE,  ar su-
kamasis padėklas gali laisvai suktis.  Jei suka-
masis padėklas negali suktis, reikia naudoti 
mažesnį indą.

PARDUOTUVĖSE GALIMA  įsigyti įvairių priedų. Prieš 
pirkdami priedą įsitikinkite, ar jis tinka naudoti 
mikrobangų krosnelėje.

Tai ypač svarbu tuo atveju, jei priedai 
pagaminti iš metalo arba turi metalinių dalių.
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TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
VALYMAS – TAI VIENINTELIS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DAR-
BAS,  kurį paprastai reikia atlikti.  Jį vykdant, 
mikrobangų krosnelė turi būti išjungta.
JEI PRASTAI RŪPINAMASI KROSNELĖS  švara, gali 
suprastėti paviršiaus savybės, o dėl to gali 
sutrumpėti prietaiso tarnavimo trukmė bei pri-
etaisas gali kelti pavojų.

NENAUDOKITE METALINIŲ 
ŠVEIČIAMŲJŲ KEMPINĖLIŲ, 
ABRAZYVINIŲ VALIKLIŲ,  
vielinių kempinėlių, 
šiukščių skudurėlių ir kt. priemonių, kuri-
os gali pažeisti valdymo pultą ir krosnelės 
vidaus bei išorės paviršius. Naudokite au-
dinio skiautę bei nestipraus poveikio valiklį 
arba popierinį rankšluostį ir purškiamą 
stiklų valiklį. Purškiamo stiklų valiklio 
užpurkškite ant popierinio rankšluosčio.
NEPURKŠKITE  tiesiai ant krosnelės.

REGULIARIAIS INTERVALAIS,  ypač jei 
yra išliejusio maisto, išimkite 
sukamąjį padėklą ir švariai nu-
valykite krosnelės pagrindą.
ŠI KROSNELĖ SUKONSTRUOTA  veikti su sumontuotu 
sukamuoju padėklu.

NEEKSPLOATUOKITE  mikrobangų krosnelės, 
jei sukamasis padėklą išėmėte jį nuvalyti.

GALIMA PLAUTI INDAPLOVĖJE:

SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMA.

STIKLINIS SUKAMASIS PADĖKLAS.

MIKROBANGŲ KROSNELEI VALYTI  nenaudokite 
valymo garais prietaisų.
KROSNELĘ reikia reguliariai valyti ir 
pašalinti iš jos maisto likučius.

VIDAUS  PAVIRŠIUS, PRIEKINES IR GALINES dureles bei 
durelių angą valykite nestipraus poveikio valik-
liu ir minkštu, drėgnu audiniu.

NELEISKITE RIEBALAMS  arba maisto dalelėms 
kauptis aplink dureles.

JEI DĖMES SUNKU NUVALYTI,  krosnelėje 2 – 3 
minutes pavirkite puodelį vandens. Garai 
suminkštins šias dėmes.
Į PUODELĮ SU VANDENIU ĮPYLUS ŠIEK TIEK CITRINOS 
SULČIŲ , puodelį padėjus ant sukamojo padėklo 
ir pavirus kelias minutes, pašalinami krosnelės 
viduje esantys kvapai.

GRILIO ELEMENTO  valyti nereikia, nes didelis karštis 
nudegina visus tiškalus, tačiau viršų gali tekti 
reguliariai valyti. Valykite nestipraus poveikio va-
liklyje sudrėkintu minkštu, drėgnu audiniu.
Jei grilis naudojamas nereguliariai, kartą per 
mėnesį jį reikia įjungti 10 minučių, kad nudegtų 
visi tiškalai – taip sumažinama gaisro tikimybė.

SKRUDINIMO LĖKŠTĖS RANKENA.

RŪPESTINGAS VALYMAS:
SKRUDINIMO LĖKŠTĘ  reikia valyti vandeniu, kuri-
ame yra šiek tiek nestipraus poveikio valiklio. 
Smarkiai užterštas vietas gali-
ma valyti šveičiamuoju 
skudurėliu ir nestipraus 
poveikio valikliu.
VISADA  leiskite skrudinimo lėkštei atvėsti, prieš 
ją valant.

NEPANARDINKITE  į vandenį ir neskalaukite 
vandeniu, kol skrudinimo lėkštė karšta. 
Dėl staigaus atvėsimo jį gali būti pažeista.
NENAUDOKITE VIELINIŲ KEMPINĖLIŲ.  Jos subrai-
žys paviršių.

GARPUODIS.

VIELINĖS GROTELĖS.
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TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

JEI KROSNELĖ NEVEIKIA,  nevykdykite jokių remonto 
darbų, kol neatliksite tokių patikrų: � Patikrinkite, ar sukamasis padėklas ir jo 

atrama  yra jiems skirtose vietose. � Patikrinkite, ar kištukas  gerai įkištas į sieninį 
elektros lizdą. � Patikrinkite, ar tinkamai  uždarytos durelės. � Patikrinkite saugiklius  ir ar elektros tinklu 
teka srovė. � Patikrinkite, ar  krosnelė gerai ventiliuoja-
ma. � Palaukite 10 minučių, tada vėl pabandykite 
naudoti orkaitę. � Prieš bandydami dar kartą, atidarykite ir 
uždarykite  dureles.

TOKIU BŪDU PAŠALINUS TRIKTĮ,   jus nereikės be reika-
lo kviesti techninės priežiūros tarnybos, už kurios 
paslaugas imamas mokestis. 
Kreipdamiesi į techninės priežiūros tarnybą, 
prašom nurodyti serijos numerį ir krosnelės 
tipo numerį (žiūrėkite ant techninės priežiūros 
etiketės). Daugiau rekomendacijų rasite garanti-
jos knygelėje.

JEI REIKIA PAKEISTI ELEKTROS LAIDĄ , jį reikia pa-
keisti originaliu elektros laidu, 
kurį galima įsigyti mūsų tech-
ninės priežiūros įmonė-
je. Elektros laidą leidžiama 
keisti tik apmokytam techni-
nės priežiūros darbuotojui.
TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ LEIDŽIAMA AT-

LIKTI TIK APMOKYTAM TECHNINĖS 

PRIEŽIŪROS TECHNIKUI.  Bet koki-
us techninės priežiūros arba 
remonto darbus, kurių metu 
nuimami skydai, apsaugan-
tys nuo mikrobangų energijos 
poveikio, leidžiama atlikti tik kvalifikuotam 
asmeniui; nekvalifikuotam asmeniui tokius 
darbus atlikti pavojinga.
NENUIMKITE JOKIŲ SKYDŲ.

PATARIMAI DĖL APLINKOS APSAUGOS

PAKUOTĖS DĖŽĘ  galima visiškai 
perdirbti; tai patvirtina perdir-
bimo simbolis. Paisykite vie-
tos reglamentų dėl prietai-
so išmetimo. Potencialiai pa-
vojingas pakuotės medžiagas 
(plastikinius maišelius, polistirolą ir 
kt.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
ŠIS PRIETAISAS  paženklintas pagal Euro-
pos direktyvą 2002/96/EC dėl elektros ir 
elektroninių prietaisų atliekų (WEEE). Tinka-
mai išmesdami šį gaminį, prisidėsite prie ap-
saugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai 
ir žmonių sveikatai, kuri gali būti padarytą ne-
tinkamai šį gaminį išmetant.

ANT PRIETAISO ARBA PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ESAN-
TIS SIMBOLIS  nurodo, kad 
su šiuo prietaisu negali-
ma elgtis kaip su buitinėmis 
šiukšlėmis. Jį reikia perduo-
ti atitinkam surinkimo punktui, 
kad elektros ir elektronikos pri-
etaisas būtų perdirbtas. 
IŠMETANT  prietaisą būtina va-
dovautis vietiniais aplinkos 
apsaugos reglamentais dėl 
atliekų išmetimo.
DĖL IŠSAMESNĖS INFORMACI-
JOS  apie šio gaminio apdorojimą, utilizavimą ir 
perdirbimą, prašom kreiptis į savo miesto valdžios 
instituciją, buitinių šiukšlių išvežimo tarnybą arba 
parduotuvę, kurioje šį prietaisą pirkote.
PRIEŠ IŠMESDAMI,  nukirpkite maitinimo laidą, kad 
prietaiso nebūtų galima prijungti prie elektros 
tinkle.
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ATITINKA IEC 60705.
TARPTAUTINĖ ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJA  nustatė įvairių mikrobangų krosnelių kaitinimo charakteristikų 
palyginamojo testavimo standartą. Šiai krosnelei skirtos rekomendacijos:
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Bandomasis kiekis Apytikris. laikas Galingumo lygis Indas

12.3.1 1000 G 14 MIN. 700 W  PYREX 3.227

12.3.2 475 G 6 MIN. 700 W  PYREX 3.827

12.3.3 900 G 16 MIN. 700 W  PYREX 3.838

13.3 500 G 3 MIN. 6 S ATITIRPDYMAS SRAUTU


