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ĮRENGIMAS

PRIEŠ ATLIEKANT PRIJUNGIMĄ

PATIKRINKITE, AR PRIETAISAS NEPAŽEISTAS.  Patikrinkite, 
ar krosnelės durelės tvirtai prisispaudžia prie 
durelių atramos ir ar nepažeistas vidinis durelių 
sandarinimo tarpiklis. Krosnelę ištuštinkite ir jos 
vidų išvalykite minkštu, drėgnu audiniu.

PRIJUNGUS

PRIETAISĄ PRIVALOMA  įžeminti.  Jei bus nepaiso-
ma šio reikalavimo, gamintojas neprisiims 
atsakomybės už asmenų, gyvūnų patirtas trau-
mas ar kokių nors daiktų sugadinimą.

Gamintojai neprisiima atsakomybės už 

problemas, kurios gali kilti naudotojui 

nepaisant šių instrukcijų.

PRIETAISO NENAUDOKITE : jei pažeistas elektros lai-
das arba kištukas, jei prietaisas veikia netinka-
mai arba jei jis buvo pažeistas arba numestas. 
Elektros laido ir kištuko nenardinkite į vandenį. 
Laidą laikykite atokiai nuo karštų paviršių. Jei 
nepaisysite šių taisyklių, galite patirti elektros 
smūgį, gali kilti gaisras arba kiti pavojai.

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.
PRIEŠ MONTUODAMI  patikrinkite, ar krosnelės 
ertmėje nieko nėra. 

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

KROSNELĘ GALIMA NAUDOTI TIK  sandariai uždarius 
krosnelės duris.

PRIETAISO MONTAVIMAS

ĮRENGDAMI PRIETAISĄ, VADOVAUKITĖS  pateikiamo-
mis atskiromis montavimo instrukcijomis.

NENAUDOKITE ILGINAMOJO LAIDO:  

JEI ELEKTROS MAITINIMO LAIDAS PERNELYG TRUMP-
AS,  kvalifikuoto elektriko arba techninės 

priežiūros darbuotojo paprašykite įrengti 
elektros lizdą netoli prietaiso.
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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

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

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

MAISTO NEGAMINKITE PERNELYG ILGAI.  Gali kilti gais-
ras.

NEPALIKITE KROSNELĖS BE PRIEŽIŪROS,  ypač jei 
gaminimo procese naudojamas popieri-
us, plastmasė arba kitos degios medžiagos. 
Jei maistui šildyti naudojamas popierius arba 
plastmasė, popierius gali suanglėti arba sudeg-
ti, o plastmasė – ištirpti.

JEI KROSNELĖS VIDUJE ARBA JOS IŠORĖJE UŽSIDEGA KOKI-
OS NORS MEDŽIAGOS ARA PASTEBITE DŪMŲ,  krosnelės 
dureles laikykite uždarytas ir krosnelę išjunkite. 
Ištraukite maitinimo laidą arba maitinimą nu-
traukite išimdami saugiklį arba išjungdami 
grandinės pertraukimo įtaiso skyde.

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI

VAIKAMS LEISKITE  prietaisu naudotis tik tuo atve-
ju, jei juos prižiūri suaugęs asmuo; be to, vaikus 
išmokykite prietaisu naudotis, kad jie mokėtų juo 
naudotis saugiai ir suprastų pavojus, kurie gali 
kilti prietaisą naudojant netinkamai.
VAIKAMS IR ASMENIMS,  nesugebantiems sau-
giai naudotis prietaisu dėl savo psichinio, jutimi-
nio arba protinio neįgalumo arba patirties bei 
žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo prietaisu 
be už šių asmenų saugumą atsakingų asmenų 
priežiūros ir nurodymų. 
PERSPĖJIMAS!

PASIEKIAMOS PRIETAISO DALYS GALI ĮKAISTI , kai 
prietaisas naudojamas; pasirūpinkite, kad prie 
prietaiso negalėtų prieiti maži vaikai.

MIKROBANGŲ KROSNELĖJE NEGALIMA  
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  negaminkite ir 
nešildykite sveikų kiaušinų 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 negalima; jį vėl 
naudokite tik tada, kai kvalifikuotas techninės 
priežiūros technikas atliks remonto darbus.

ŠIAME PRIETAISE  korozinių cheminių medžiagų 
arba garų. Šio tipo krosnelė skirta tik maistui 
šildyti arba gaminti. Ji nėra skirta naudoti pra-
moniniams arba laboratoriniams tikslams.
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BENDROJO POBŪDŽIO
ŠIS PRIETAISAS SKIRTAS NAUDOTI TIK BUITYJE!  

JEI NAUDOJAMOS MIKROBANGOS,  prietaisui negalima 
leisti veikti jame nesant maisto produktų. Jei 
nepaisysite šio nurodymo, labai tikėtina, kad 
prietaisas suges.

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

PRIEŠ DĖDAMI POPIERINIUS  arba 
plastikinius 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.

BŪKITE ATSARGŪS
VISADA INFORMACIJOS  ieškokite maisto gamini-
mo naudojant mikrobangų krosnelę knygelėje. 
ypač, jei gaminate arba pakartotinai šildote 
maistą, kuriame yra alkoholio.

PAŠILDĘ KŪDIKIŲ MAISTĄ   arba skystį 
buteliuke 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!

SVARBŪS PERSPĖJIMAI

KAD NENUSIDEGINTUMĖTE, BAIGĘ GAMINTI MAISTĄ,  
indus, krosnelės dalis ir prikaistuvius im-
kite naudodamiesi apsauginėmis pirštinėmis; 
taip pat naudokite karščio nepraleidžiančius 
padėkliukus.

KROSNELĖS ERTMĖJE  nelaikykite jokių daiktų.



5

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 su-
kamuoju padėklu. Ant sukamo-
jo padėklo atramos nedėkite jokių 
kitų indų. � Krosnelėje sumontuokite sukamojo 

padėklo atramą.

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

kamojo padėklo atramos.

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

KAI MAISTĄ IR PRIEDUS DEDATE Į MIKROBANGŲ 
KROSNELĘ  žiūrėkite, kad jie neliestų krosnelės vi-
daus sienelių. 
Tai ypač svarbu tuo atveju, jei priedai pagaminti iš 
metalo arba turi metalinių dalių.

PRIEŠ ĮJUNGDAMI KROSNELĘ VISADA PATIKRINKITE,  ar 
sukamasis padėklas gali laisvai suktis.

SKRUDINIMO LĖKŠTĖS RANKENA
SU PATEIKIAMA SPECIALIA SKRUDINI-
MO LĖKŠTĖS RANKENA  iš krosnelės 
išimkite karštą skrudinimo lėkštę.

SKRUDINIMO LĖKŠTĖ
MAISTĄ DĖKITE TIESIAI ANT SKRUDINIMO LĖKŠTĖS.  
Naudodami skrudinimo 
lėkštę, ją visada dėkite ant 
stiklinio sukamojo padėklo.
ANT SKRUDINIMO LĖKŠTĖS NEDĖKITE  
jokių kitų indų, nes ši lėkštė smarki-
ai 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.

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

PALEIDIMO APSAUGA / UŽRAKTAS

ŠI AUTOMATINĖ APSAUGOS FUNKCIJA SUVEIKIA PRAĖJUS 
VIENAI MINUTEI PO TO,  kai krosnelė pradeda 
veikti „budėjimo veiksena“. (Krosnelė 
„budėjimo veiksena“ veikia tada, kai 
rodomas 24 valandų laikrodis arba, jei 
laikrodis nenustatytas, kai ekrane nieko 
nerodoma).

DURELES BŪTINA ATIDARYTI IR UŽDARYTI,  pvz., į 
krosnelę įdedant maistą – tik tada saugos 
užraktas atlaisvinamas. Kitaip ekrane bus rodo-
mas žodis „DOOR“ (DURELĖS).
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PARUOŠTUMAS  (TIK AUTOMATINĖS FUNKCIJOS)

PARUOŠTUMO NUOSTATĄ GALIMA NUSTATYTI  naudo-
jant daugelį automatinio veikimo funkcijų. 
Naudodami paruoštumo reguliavimo savybę, 
galite kontroliuoti, koks gaunamas galutinis 
rezultatas. Naudodami šią savybę, galite pa-
didinti arba sumažinti galutinę temperatūrą, 
palyginus su iš anksto nustatyta standartine 
temperatūros nuostata.
KAI NAUDOJATE  vieną iš šių funkcijų, krosnelė 
parenka iš anksto numatytą standartinę 
nuostatą. Naudojant šią nuostatą, paprastai 
rezultatas būna geriausias. Tačiau, jei jūsų 
pašildytas maistas pernelyg karštas, kad jį būtų 
galima iš karto valgyti, prieš šią funkciją nau-
dodami kitą kartą, galite lengvai nustatyti kitą 
nuostatą. 

PASTABA:
PARUOŠTUMO  nuostatą galima nustatyti arba 
pakeisti tik per pirmąsias 20 sekundžių kai 
veikia krosnelė.

NAUDOJANT KAI KURIAS AUTOMATINIO VEIKIMO FUNK-
CIJAS,  krosnelė gali nustoti veikti (priklau-
somai nuo išrinktos programos ir mais-
to klasės) ir parodyti pranešimą „STIR FOOD“ 
(PAMAIŠYKITE MAISTĄ) arba „TURN FOOD“ 
(APVERSKITE MAISTĄ).

MAISTO PAMAIŠYMAS ARBA APVERTIMAS  (TIK AUTOMATINĖS FUNKCIJOS)

TAI ATLIEKAMA MYGTUKAIS +/– IŠRENKANT 
PARUOŠTUMO LYGĮ  iš karto po to, kai paspaudžiate 
mygtuką „Start“ (Paleisti).

PASTABA: KROSNELĖ AUTOMATIŠKAI VĖL PRADEDA VEIK-
TI PO 1 MINUTĖS,  jei maistas neapverčiamas arba 
nepamaišomas. Tokiu atveju šildymo laikas bus 
ilgesnis.

ATLIKITE TOKIUS VEIKSMUS GAMINIMUI TĘSTI: � Atidarykite dureles. � Pamaišykite arba apverskite maistą. � Uždarykite dureles ir krosnelę įjunkite pas-
pausdami mygtuką „Start“ (Paleisti).

PARUOŠTUMO

LYGIS POVEIKIS

AUKŠTAS +2 AUKŠČIAUSIA TEMPERATŪRA

AUKŠTAS +1 AUKŠTESNĖ TEMPERATŪRA

VIDUTINIS   0
IŠ ANKSTO NUSTATYTA STANDARTI-
NĖ NUOSTATA

ŽEMAS –1 ŽEMESNĖ TEMPERATŪRA

ŽEMAS –2 ŽEMIAUSIA TEMPERATŪRA
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FOOD

 DINNER  PLAT E (250g - 500g)

 SOUP (200g -

NAUDOJANT AUTOMATINIO VEIKIMO FUNKCIJAS,  
krosnelė turi žinoti, kokios klasės maistas nau-
dojamas, kad būtų geri rezultatai. Mygtukais +/– 
parenkant maisto klasę, ekrane rodomas žodis 
„FOOD“ (MAISTAS) ir maisto klasės skaičius.

AUŠINIMAS

KAI BAIGIASI FUNKCIJOS VEIKIMAS,  krosnelė gali at-
likti aušinimo procedūrą. Tai normalu. 
Pasibaigus šiai procedūrai, krosnelė 
automatiškai išsijungia. 
JEI TEMPERATŪRA AUKŠTESNĖ NEI 100 °C,  rodomas 
žodis „HOT“ (KARŠTAS) ir esama temperatūra 
ertmėje. Išimdami maistą saugokitės, kad 
nepaliestumėte vidinių paviršių ertmėje. 
Mūvėkite nuo karščio apsaugančias pirštines.
JEI TEMPERATŪRA ŽEMESNĖ NEI 
50 °C,  rodomas 24 valandų 
laikrodis.
PASPAUSKITE MYGTUKĄ „BACK“ 
(ATGAL)  , kad trumpam 
pamatytumėte 24 valandų laikrodį, kai rodo-
mas žodis „HOT“ (KARŠTAS). 
AUŠINIMO PROCEDŪRĄ  galima nutraukti atidarant 
dureles – krosnelei nepadaroma jokia žala.

MAISTO KLASĖS  (TIK AUTOMATINĖS FUNKCIJOS)

JEI NAUDOJATE MAISTO PRODUKTUS, KURIE NEIŠVARDYTI 
ŠIOSE LENTELĖSE,   ir jei jų svoris didesnis arba 
mažesnis negu rekomenduojamas svoris, reikia 
atlikti procedūrą, nurodytą skyrelyje „Gamini-
mas ir pašildymas mikrobangų krosnelėse“.

MAISTO KLASĖS  išvardytos lentelėse, esančiose 
tiek kiekviena automatinio veikimo funkcija.
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LAIKRODŽIO NUSTATYMAS

NUSTATYDAMI LAIKRODĮ LAIKYKITE DU-
RELES ATIDARYTAS.  Taip turėsite 5 min-
utes laikrodžiui nustatyti. Priešingu 
atveju kiekvieną veiksmą reikia 
užbaigti per 60 sekundžių.

PRIETAISĄ PIRMĄ KARTĄ PRIJUNGUS PRIE 
ELEKTROS TINKLO,  ji jūsų paprašys 
nustatyti laikrodį. 
JEI ĮVYKO ELEKTROS MAITINIMO 
PERTRŪKIS,  laikrodis mirksės; jį 
reikės nustatyti iš naujo.  
ŠI KROSNELĖ  pasižymi tam tikru 
skaičiumi funkcijų, kurias galite 
nustatyti pagal savo poreikius. 

NUOSTATŲ KEITIMAS

  MYGTUKĄ „MANUAL“ (NEAUTOMATINIS) SPAUDYKITE TOL , 
kol pasirodys „Settings“ (Nuostatos).

  MYGTUKAIS +/–  išrinkite vieną ir toliau pateiktų nuostatų, 

kurią norite reguliuoti. 
 � LAIKRODIS
 � Sound (Garsas)
 � ECO (EKO)
 � Brightness (Ryškumas)

  PASPAUSKITE MYGTUKĄ „STOP“ (STOP), KAD NUTRAUKTUMĖTE  nuostatų 
funkcijos veikimą ir išsaugotumėte pakeitimus baigę juos atlikti.

  PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“ . (Ims mirksėti kairysis dešinės pusės skaitmuo (valandos)).

  SPAUDINĖDAMI MYGTUKUS +/–  nustatykite valandas.

  PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“.  (Ims mirksėti du dešinieji skaitmenys (minučių skaitmenys)).

  SPAUDINĖDAMI MYGTUKUS +/–  nustatykite minutes.

  DAR KARTĄ PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“  pakeitimui patvirtinti.

DABAR LAIKRODIS NUSTATYTAS IR VEIKIA.
JEI NUSTATĘ LAIKRODĮ NORITE, KAD JIS NEBŪTŲ RODOMAS EKRANE, , 
paprasčiausiai vėl atverkite laikrodžio nuostatas ir, kol skaitmenys 
mirksi, paspauskite mygtuką „Stop“ (Sustabdymas).
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GARSO NUSTATYMAS

  PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“ . 

  PASPAUSKITE MYGTUKUS +/– zirzekliui ĮJUNGTI arba IŠJUNGTI.

  DAR KARTĄ PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK"  pakeitimui patvirtinti.

ECO (EKO)

  PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“ . 

  PASPAUSKITE MYGTUKUS +/– „ECO“ nuostatai ĮJUNGTI arba IŠJUNGTI.

  DAR KARTĄ PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK"  pakeitimui patvirtinti.

KAI FUNKCIJA „ECO“ ĮJUNGTA,  ekranas automatiškai po kurio laiko 
išsijungs, kad būtų taupoma energija. Paspaudus mygtuką arba ati-
darius dureles, ekranas automatiškai ims šviesti. Pasibaigus gamin-
imui vidaus apšvietimo lemputė užgęsta po 30 sekundžių.
JEI NUSTATYTA NUOSTATA „OFF“ (IŠJUNGTA),  ekranas neišsijungs ir 
24 valandų laikrodis visada bus matomas. Pasibaigus gaminimui, vi-
daus apšvietimo lemputė užgęsta po 3 minučių.

NUOSTATŲ PAKEITIMAS
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ŠIĄ FUNKCIJĄ NAUDOKITE   tada, kai 
reikia virtuvės laikmačio laikui 
tiksliai matuoti, pavyzdžiui, ver-
dant kiaušinius ar kildinant tešlą 
prieš ją kepant ir t.t.

VIRTUVĖS LAIKMATIS

 PASPAUSKITE MYGTUKUS +/–  norimam laikmačio laikui nustatyti.

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“ . 

LAIKMAČIUI BAIGUS ATVIRKŠTINĘ SKAIČIUOTĘ   pasigirs signalas.
MYGTUKĄ „STOP“ (STOP) PASPAUDUS  prieš laikmačiui baigus skaičiuotę, 
nustatoma nulinė laikmačio vertė.

NUOSTATŲ PAKEITIMAS

BRIGHTNESS (RYŠKUMAS)

  PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“ . 

  PASPAUSKITE MYGTUKUS +/– , kad nustatytumėte norimą ryškumo lygį.

  DAR KARTĄ PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“  išrankai patvirtinti.
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GAMINIMAS IR PAŠILDYMAS MIKROBANGOMIS

ŠIA FUNKCIJĄ NAUDOKITE  įprastam, pavyzdžiui, daržovių, žuvies, bulvių ir mėsos, gaminimui arba pa-
šildymui.

 MYGTUKĄ „MANUAL“ (NEAUTOMATINIS)  spaudykite tol, kol rasite mikrobangų funkciją.

 PASPAUSKITE MYGTUKUS +/–  mikrobangų galingumo lygiui nustatyti.

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“  išrankai patvirtinti. Automatiškai bus parodyta kita nuostata.

 PASPAUSKITE MYGTUKUS +/–  gaminimo laikui nustatyti.

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „START“ (PALEISTI). 

GALINGUMO LYGIS

PRASIDĖJUS GAMINIMO PROCESUI:  
paspaudžiant mygtuką „Start“ (Paleisti), laiką galima ilginti 30 se-
kundžių padalomis. Kaskart paspaudus šį mygtuką, laikas pailgina-
mas 30 sekundžių. Laiką taip pat galite pailginti arba sutrumpinti 
paspausdami mygtukus +/–. 
PASPAUSDAMI MYGTUKĄ << , galite grįžti prie gaminimo laiko ir 
galingumo lygio nuostatų, kur jas galite pakeisti. Gaminimo 
metu abi nuostatas galima keisti mygtukais +/–.

   

TIK MIKROBANGOS

GALINGUMAS REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS

1000 W
GĖRIMŲ,  vandens, skystų sriubų, kavos, arbatos arba kito maisto, kuriame yra didelis 
kiekis vandens, pakartotinis pašildymas. Jei maiste yra kiaušinių arba grietinės, 
nustatykite mažesnį galingumą.

800 W DARŽOVIŲ,  mėsos ir kt. gaminimas.

650 W ŽUVIES  gaminimas.

500 W
ATSARGESNIS GAMINIMAS,  pvz., dideliu proteinų kiekiu pasižyminčių padažų, sūrio ir 
kiaušinių patiekalų, taip pat troškinių gaminimo užbaigimas.

350 W TROŠKINIŲ VIRINIMAS,  sviesto ir šokolado tirpinimas.

160 W ATITIRPINIMAS  Sviesto, sūrių minkštinimas.

  90 W LEDŲ  minkštinimas.

     0 W NAUDOJANT  tik laikmatį.
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„JET START“

 MYGTUKĄ „MANUAL“ (NEAUTOMATINIS)  spaudykite tol, kol rasite skrudinimo funkciją.

 PASPAUSKITE MYGTUKUS +/–  gaminimo laikui nustatyti.

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „START“ (PALEISTI). 

SKRUDINIMAS

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „START“ (PALEISTI), KAD KROSNELĖ AUTOMATIŠKAI PRADĖTŲ VEIK-
TI  aukščiausiu mikrobangų galingumo lygiu ir gaminimo laikui esant 30 se-
kundžių. Šį mygtuką paspaudus dar kartą, laikas pailginamas 30 sekundžių. 

ŠI FUNKCIJA NAUDOJAMA  maistui, ku-
riame yra didelis kiekis vandens, 
pavyzdžiui, skaidrioms sriuboms, 
kavai ar arbatai sparčiai pašildyti.

BE TO, MYGTUKAIS +/–  laiką galite pailginti arba sutrumpinti, kai ši 
funkcija jau veikia.

ŠIA FUNKCIJĄ NAUDOKITE  picoms ir 
kitiems tešlos pagrindo patieka-
lams pašildyti ir gaminti. Ji taip 
pat tinka kepti kumpiui su kiau-
šiniene, dešrelėms, mėsainiams 
ir kt.

KROSNELĖ AUTOMATIŠKAI  naudoja mikrobangas ir grilį skrudinimo lėkš-
tei įkaitinti. Tai skrudinimo lėkštė greitai įkais iki darbinės tempera-
tūros ir pradės kepti bei skrudinti maistą.
ŽIŪRĖKITE,  kad skrudinimo lėkštė būtų teisinga padėta į stiklinio su-
kamojo padėklo vidurį.
NAUDOJANT ŠIĄ FUNKCIJĄ, KROSNELĖ IR SKRUDINIMO LĖKŠTĖ  smarkiai įkaista.
KARŠTOS SKRUDINIMO LĖKŠTĖS NEDĖKITE  ant karščiui neatsparaus pavir-
šiaus.
SAUGOKITĖS, KAD NEPALIESTUMĖTE  lubų po grilio elementu.
SKRUDINIMO LĖKŠTĘ IŠIMKITE mūvėdami nuo karščio apsaugan-
čias pirštines arba naudodamiesi specialia skrudinimo lėkš-
tės rankena.
NAUDODAMI ŠIĄ FUNKCIJĄ, NAUDOKITE TIK  pateikiamą skrudinimo lėkš-
tę. Jei naudodami šią funkciją naudosi-
te kitas skrudinimo lėkštes, kurias gali-
ma nusipirkti parduotuvėse, rezultatas 
nebus geras.
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GRILIS

 MYGTUKĄ „MANUAL“ (NEAUTOMATINIS) SPAUDYKITE TOL, KOL RASITE GRILIO FUNKCIJĄ.

 PASPAUSKITE MYGTUKUS +/–  gaminimo laikui nustatyti.

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „START“ (PALEISTI). 

KOMBINUOTAS GRILIS

 MYGTUKĄ „MANUAL“ (NEAUTOMATINIS)  spaudykite tol, kol rasite kombinuoto grilio funkciją.

 PASPAUSKITE MYGTUKUS +/–  mikrobangų galingumo lygiui nustatyti. 

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“  išrankai patvirtinti. Automatiškai bus parodyta kita nuostata.

 PASPAUSKITE MYGTUKUS +/–  gaminimo laikui nustatyti. 

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „START“ (PALEISTI). 

MAKSIMALŲ  mikrobangų galingumo lygį ribo-
ja gamykloje nustatytas lygis, kai naudojama 
kombinuoto grilio funkcija.

ŠIĄ FUNKCIJĄ NAUDOKITE  maistui, pa-
dėtam ant vielinių grotelių, pa-
skrudinti.

MAISTĄ PADĖKITE  ant vielinių grotelių. Gaminimo metu maistą apverskite.
PASIRŪPINKITE, KAD NAUDOJAMI INDAI,  kuriuos naudosite su griliu, būtų 
atsparūs karščiui ir skirti naudoti krosnelėse.
SU GRILIU NENAUDOKITE  plastikinių indų. Jie išsilydis. Taip pat negalima 
naudoti medinių ar popierinių indų.

ŠIĄ FUNKCIJĄ NAUDOKITE  gamindami 
apkepus, lazaniją, paukštieną ir 
keptas bulves.

 

 


KOMBINUOTAS GRILIS

GALINGUMAS REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS:

650 W GAMINANT  daržoves ir troškinius.

350–500 W GAMINANT  paukštieną ir lazaniją.

160–350 W
GAMINANT  žuvį ir užšaldytus 
apkepus.

160 W GAMINANT  mėsą.

  90 W APKEPANT  vaisius.

   0 W SKRUDINIMAS  tik gaminimo metu.
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NEAUTOMATINIS ATITIRPINIMAS

ATLIKITE PROCEDŪRĄ , nurodytą skyrelyje „Gami-
nimas ir pašildymas mikrobangų krosnelėse“ ir 
išrinkite 160 W galingumo lygį, kai atitirpinate 
neautomatiniu būdu.

REGULIARIAI PATIKRINKITE MAISTO PRODUKTĄ.  Su pa-
tirtimi įgysite žinių, kiek trunka atitirpdyti įvarų 
kiekį produktų.

ĮPUSĖJUS ATITIRPDYMO PROCESUI,  dideles produkto 
dalis apverskite.

UŽŠALDYTĄ MAISTĄ PLASTIKINIUOSE MAIŠELIUOSE,  
plastikinėse plėvelėse arba kartono pakuotė-
se galima dėti tiesiai į krosnelę su sąlyga, 
jei pakuotėje nėra metalinių dalių (pvz., 
metalinių susukamųjų veržiklių).

NUO PAKUOTĖS FORMOS  priklauso atitirp-
dymo trukmė. Maistas plokščiose pa-
kuotėse atitirpsta greičiau negu gilio-
se dėžėse.

PRADEDANČIUS ATITIRPTI GABALUS  atskirkite. 
Atskiri gabalai atitirpsta greičiau

PRODUKTO SRITIS,  turinčias 
mažesnio dydžio gabalų, už-
denkite folija, jei jos prade-
da šilti (pvz., vištienos kulšis 
arba sparnelių galiukus).

VIRTAS MAISTAS, TROŠKINIAI IR MĖSOS PADAŽAI  
atitirpsta greičiau, jei tokie produktai ati-

tirpdymo metu pamaišomi.

ATLIEKANT ATITIRPDYMĄ,  geriau maisto pro-
duktą atitirpdyti mažiau ir leisti šiam pro-

cesui baigtis produkto laikymo metu.

LAIKYMO METU PO ATITIRPDYMO PRODUKTO ATITIRPDY-
MO  rezultatas būna geresnis, nes 
temperatūra produkte pasi-
skirsto tolygiai.



15

AUTOMATINIS PAKARTOTINIS PAŠILDYMAS

 MYGTUKĄ „AUTO“ (AUTOMATINIS)  spaudykite tol, kol 

rasite automatinio pašildymo funkciją.

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“  išrankai patvirtinti. Automatiškai bus parodyta kita nuostata.

 PASPAUSKITE MYGTUKUS +/–  maisto klasei išrinkti. (Parodomas žodis „FOOD“ (MAISTAS) ir maisto 
klasė).

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“  išrankai patvirtinti. Automatiškai bus parodyta kita nuostata.

 PASPAUSKITE MYGTUKUS +/–  svoriui nustatyti.

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“  išrankai patvirtinti.

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „START“ (PALEISTI). 

ŠIĄ FUNKCIJĄ NAUDOKITE  pakartoti-
nai pašildyti paruoštą maistą – už-
šaldytą, sušaldytą arba kambario 
temperatūros.
PRODUKTĄ PADĖKITE  ant mikrobangų 
krosnelėje skirtos naudoti karščiui 
atsparios lėkštės arba indo.
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JEI MAISTĄ SAUGOTE  šaldytuve arba jį dedate į 
lėkštę pakartotiniam pašildymui, tirštesnį, rie-

besnį maistą dėkite lėkštės 
kraštuose, o liesesnį, 

mažiau riebų maistą 
– lėkštės viduryje. 

VISADA NAUDOKITE DANGTĮ , kai naudojate šią funk-
ciją, išskyrus tuos atvejus, kai pakartotinai šil-

dote šaldytas sriubas – tokiu atveju uždeng-
ti nereikia! 
JEI MAISTAS SUPAKUOTAS TAIP,  kas jis jau yra 

uždengtas, pakuotę reikia 2–3 vieto-
se įpjauti, kad pakartotinio pašildymo 

metu galėtų išeiti perteklinis slėgis.
PLONUS MĖSOS GRIEŽINĖLIUS  dėkite vieną ant 
kito arba vieną ant kito kaitaliojant jų vietą.
STORESNIUS GABALUS,  pavyzdžiui, mėsos keps-
nius arba dešreles, reikia dėti arti vieną kito. PLASTIKINĘ FOLIJĄ  reikia įpjauti 

arba pradurti šakute, kad išeitų 
slėgis ir kad gaminimo metu 
susikaupus garams pakuotė 
nesprogtų.1–2 TRUKMĖS LAIKYMO LAIKAS VISA-

DA PAGERINA  rezultatą, ypač jei 
maistas šaldytas.

AUTOMATINIS PAKARTOTINIS PAŠILDYMAS

MAISTAS PATARIMAI

 PIETŲ LĖKŠTĖ  (250 g – 500 g)
MAISTĄ GAMINKITE  vadovaudamiesi pirmiau 
pateiktomis rekomendacijomis. 
Kaitinkite uždengę.

 SRIUBA  (200 g – 800 g)
PAKARTOTINAI ŠILDYKITE NEUŽDENGĘ  atskiruose 
induose arba dideliame inde.

 UŽŠALDYTA PORCIJA  (250 g – 500 g)
VADOVAUKITĖS NURODYMAIS ANT PAKUOTĖS,  t. y. 
ventiliacijos, skylučių badymo ir kt. nurodymais. 

 GĖRIMAS  (0,1–0,5 l)
KAITINKITE NEUŽDENGĘ  ir į puodelį įdėję metalinį 
šaukštą.

 UŽŠALDYTA LAZANIJA  (250 g – 500 g)
ĮDĖKITE  į karščiui atsparų ir mikrobangų 
krosnelėje naudoti pritaikytą lėkštę. 

JEI NAUDOJATE MAISTO PRODUKTUS, KURIE NEIŠVARDYTI ŠIOJE LENTELĖJE,   ir jei jų svoris didesnis arba mažes-
nis negu rekomenduojamas svoris, reikia atlikti procedūrą, nurodytą skyrelyje „Gaminimas ir 
pašildymas mikrobangų krosnelėse“.
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ATITIRPINIMAS SRAUTU

 MYGTUKĄ „AUTO“ (AUTOMATINIS)  spaudykite tol, 

kol rasite atitirpinimo srautu funkciją.

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“  išrankai patvirtinti. Automatiškai bus parodyta kita nuostata.

 PASPAUSKITE MYGTUKUS +/–  maisto klasei išrinkti. (Parodomas žodis „FOOD“ (MAISTAS) ir maisto 
klasė).

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“  išrankai patvirtinti. Automatiškai bus parodyta kita nuostata.

 PASPAUSKITE MYGTUKUS +/–  svoriui nustatyti.

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“  išrankai patvirtinti.

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „START“ (PALEISTI) .

ŠIĄ FUNKCIJĄ NAUDOKITE  mėsai, 
paukštienai, žuviai, daržovėms ir 
duonai atitirpinti. 
Atitirpinimą srautu galima naudo-
ti tik tuo atveju, jei produkto svoris 
yra nuo 100 g iki 2,5 kg.
PRODUKTĄ VISADA DĖKITE  ant stiklinio 
sukamojo padėklo.
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UŽŠALDYTI PRODUKTAI: 
JEI PRODUKTO TEMPERATŪRA AUKŠTESNĖ  negu gilaus užšaldymo 
temperatūra (-18 °C),  parinkite mažesnio svorio produktą.
JEI PRODUKTO TEMPERATŪRA ŽEMESNĖ  negu gilaus užšaldymo 
temperatūra (-18 °C),  parinkite didesnio svorio produktą.

SVORIS:
NAUDOJANT ŠIĄ FUNKCIJĄ, KROSNELĖ TURI ŽINOTI  grynąjį produk-
to svorį. Tada krosnelė automatiškai apskaičiuos laiką, rei-
kalingą šiai procedūrai atlikti.
JEI SVORIS MAŽESNIS ARBA DIDESNIS UŽ REKOMENDUOJAMĄ SVORĮ.  Atlikite 
procedūrą, nurodytą skyrelyje „Gaminimas ir pašildymas mikroban-
gų krosnelėse“ ir atitirpinimui išrinkite 160 W galingumo lygį.

ATITIRPINIMAS SRAUTU

MAISTAS PATARIMAI

 MĖSA  (100 g – 2,0 kg)
Malta mėsa, pjaustiniai, žlėgtainiai arba kepsniai.
MAISTĄ APVERSKITE,  kai krosnelė nurodo tai atlikti.

 PAUKŠTIENA   (100 g – 2,5 kg)
Visa vištiena, gabalėliai arba filė.
MAISTĄ APVERSKITE,  kai krosnelė nurodo tai atlikti.

 ŽUVIS   (100 g – 2,0 kg)
Visa, žlėgtainiai arba filė.
MAISTĄ APVERSKITE,  kai krosnelė nurodo tai atlikti.

 DARŽOVĖS  (100 g – 2,0 kg)
Įvairių daržovių mišiniai, žirneliai, brokoliai ir kt.
MAISTĄ APVERSKITE,  kai krosnelė nurodo tai atlikti.

 DUONA   (100 g – 2,0 kg)
Kepalai, bandelės arba rageliai.
MAISTĄ APVERSKITE,  kai krosnelė nurodo tai atlikti.

JEI NAUDOJATE MAISTO PRODUKTUS, KURIE NEIŠVARDYTI ŠIOJE LENTELĖJE,   ir jei jų svoris didesnis arba mažes-
nis negu rekomenduojamas svoris, reikia atlikti procedūrą, nurodytą skyrelyje „Gaminimas ir 
pašildymas mikrobangų krosnelėse“ ir parinkite 160 W atitirpdymo galingumą.
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AUTOMATINIS SKRUDINIMAS

 MYGTUKĄ „AUTO“ (AUTOMATINIS)  spaudykite tol, kol rasite automatinio skrudinimo funkciją.

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“  išrankai patvirtinti. Automatiškai bus parodyta kita nuostata.

 PASPAUSKITE MYGTUKUS +/–  maisto klasei išrinkti. (Parodomas žodis „FOOD“ (MAISTAS) ir maisto 
klasė).

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“  išrankai patvirtinti. Automatiškai bus parodyta kita nuostata.

 PASPAUSKITE MYGTUKUS +/–  svoriui nustatyti.

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“  išrankai patvirtinti.

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „START“ (PALEISTI). 

ŠIĄ FUNKCIJĄ NAUDOKITE  užšaldytam 
maistui greitai pašildyti iki patie-
kimo temperatūros.
FUNKCIJA „AUTO CRISP“ NAUDOJAMA TIK  
užšaldytam paruoštam maistui.

  


MAISTAS PATARIMAI

 BULVIŲ TRAŠKUČIAI  (200 g – 500g)

BULVIŲ ŠIAUDELIUS  tolygiai paskleiskite ant 
skrudinimo lėkštės. Jei norite, užberkite 
druskos. 
MAISTĄ PAMAIŠYKITE,  kai krosnelė nurodo tai 
atlikti.

 PICA,  plona plutelė (200 g – 600 g) PICOMS  su plona plutele.

 KEPTUVĖS DYDŽIO PICA  (300 g – 800 g) PICOMS  su stora plutele.

 VIŠTOS SPARNELIAI  (200 g – 500g)

GAMINANT VIŠTIENOS GABALĖLIUS,  skrudinimo 
lėkštę sutepkite aliejumi ir gaminkite nustatę 
paruoštumo lygį „Lo 2“. 
MAISTĄ APVERSKITE,  kai krosnelė nurodo tai 
atlikti.

 APKEPAS SU ĮDARU  (200 g – 500g) APKEPAMS SU ĮDARU  ir pyragams.

JEI NAUDOJATE MAISTO PRODUKTUS, KURIE NEIŠVARDYTI ŠIOJE LENTELĖJE,   ir jei jų svoris didesnis arba mažes-
nis negu rekomenduojamas svoris, reikia atlikti procedūrą, nurodytą skyrelyje „Gaminimas ir 
pašildymas mikrobangų krosnelėse“. 
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„AUTO SOFT" (AUTOMATINIS MINKŠTINIMAS)

 MYGTUKĄ „AUTO“ (AUTOMATINIS)  spaudykite tol, 

kol rasite automatinio minkštinimo funkciją.

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“  išrankai patvirtinti. Automatiškai bus parodyta kita nuostata.

 PASPAUSKITE MYGTUKUS +/–  maisto klasei išrinkti. (Parodomas žodis „FOOD“ (MAISTAS) ir maisto 
klasė).

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“  išrankai patvirtinti. Automatiškai bus parodyta kita nuostata.

 PASPAUSKITE MYGTUKUS +/–  svoriui nustatyti.

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“  išrankai patvirtinti.

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „START“ (PALEISTI). 

ŠIĄ FUNKCIJĄ NAUDOKITE   produktui 
suminkštinti, kad jį būtų lengviau 
apdoroti.
FUNKCIJA „AUTO SOFT“ NAUDOJAMA    
maisto produktams, išvardytiems 
toliau esančioje lentelėje.

   

MAISTAS PATARIMAI

 SVIESTAS  (50 g – 100g)
MAISTĄ APVERSKITE,  kai krosnelė nurodo tai atlikti. 
TAIP PAT PAMAIŠYKITE,  kai maistas suminkštėja.

 MARGARINAS  (50 g – 100g)
MAISTĄ APVERSKITE,  kai krosnelė nurodo tai atlikti. 
TAIP PAT PAMAIŠYKITE,  kai maistas suminkštėja.

 LEDAI  (0,5 l – 1,0l)
MAISTĄ APVERSKITE,  kai krosnelė nurodo tai atlikti. 
PATIEKITE  prieš toliau tirpstant.

JEI NAUDOJATE MAISTO PRODUKTUS, KURIE NEIŠVARDYTI ŠIOJE LENTELĖJE,   ir jei jų svoris didesnis arba 
mažesnis negu rekomenduojamas svoris, reikia atlikti procedūrą, nurodytą skyrelyje „Gami-
nimas ir pašildymas mikrobangų krosnelėse. 
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MAISTAS PATARIMAI

 SVIESTAS  (50 g – 200g)
MAISTĄ PAMAIŠYKITE,  kai krosnelė nurodo tai atlikti. 
TAIP PAT PAMAIŠYKITE,  kai išsilydo.

 MARGARINAS  (50 g – 200g)
MAISTĄ PAMAIŠYKITE,  kai krosnelė nurodo tai atlikti. 
TAIP PAT PAMAIŠYKITE,  kai išsilydo

 ŠOKOLADAS  (50 g – 200g)

SULAUŽYKITE  į mažesnius gabalėlius. 
MAISTĄ PAMAIŠYKITE,  kai krosnelė nurodo tai atlikti.
TAIP PAT PAMAIŠYKITE,  kai išsilydo.
ATKREIPKITE DĖMESĮ!  Šokoladui su didesniu kiekiu 
kakavos gali prireikti aukšto paruoštumo 
lygio (+2).

JEI NAUDOJATE MAISTO PRODUKTUS, KURIE NEIŠVARDYTI ŠIOJE LENTELĖJE,   ir jei jų svoris didesnis arba 
mažesnis negu rekomenduojamas svoris, reikia atlikti procedūrą, nurodytą skyrelyje 
„Gaminimas ir pašildymas mikrobangų krosnelėse“. 

„AUTO MELT" (AUTOMATINIS TIRPDYMAS)

 MYGTUKĄ „AUTO“ (AUTOMATINIS)  spaudykite tol, kol rasite automatinio ištirpdymo funkciją.

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“  išrankai patvirtinti. Automatiškai bus parodyta kita nuostata.

 PASPAUSKITE MYGTUKUS +/–  maisto klasei išrinkti. (Parodomas žodis „FOOD“ (MAISTAS) ir maisto 
klasė).

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“  išrankai patvirtinti. Automatiškai bus parodyta kita nuostata.

 PASPAUSKITE MYGTUKUS +/–  svoriui nustatyti.

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“  išrankai patvirtinti.

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „START“ (PALEISTI). 

ŠIĄ FUNKCIJĄ NAUDOKITE   produk-
tams ištirpdyti (jiems nesitaš-
kant).
AUTO MELT NAUDOJAMAS    maistui, iš-
vardytam toliau lentelėje.
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AUTOMATINIS GAMINIMAS

ŠIĄ FUNKCIJĄ NAUDOKITE  TIK gami-
nimui. Automatinio gaminimo 
funkciją galima naudoti tik to-
kiems maisto produktams, kurie 
priklauso lentelėje išvardytoms 
kategorijoms.
PRODUKTĄ PADĖKITE  ant mikro-
bangų krosnelėje skirtos naudo-
ti karščiui atsparios lėkštės arba 
indo.

 MYGTUKĄ „AUTO“ (AUTOMATINIS)  spaudykite tol, 

kol rasite automatinio ištirpdymo funkciją.

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“  išrankai patvirtinti. Automatiškai bus parodyta kita nuostata.

 PASPAUSKITE MYGTUKUS +/–  maisto klasei išrinkti. (Parodomas žodis „FOOD“ (MAISTAS) ir maisto 
klasė).

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“  išrankai patvirtinti. Automatiškai bus parodyta kita nuostata.

 PASPAUSKITE MYGTUKUS +/–  svoriui nustatyti.

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „OK“  išrankai patvirtinti.

 PASPAUSKITE MYGTUKĄ „START“ (PALEISTI). 
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PLASTIKINĘ FOLIJĄ  reikia 
įpjauti arba pradur-
ti šakute, kad išei-

tų slėgis ir kad ga-
minimo metu susi-

kaupus garams pa-
kuotė nesprogtų.

AUTOMATINIS GAMINIMAS

DARŽOVĖS SKARDINĖSE:  skardinę visada atidary-
kite ir turinį supilkite į mikrobangų kros-
nelėje naudoti pritaikytą lėkštę. Daržo-
vių niekada negaminkite skardinėje pa-
kuotėje.
GAMINDAMI  šviežias, užšaldytas daržo-
ves ar daržoves skardinėse, maistą už-
denkite.

REKOMENDUOJAMAS SVORIS

 KEPTOS BULVĖS  (200 g – 1 kg)

BULVES SUBADYKITE  ir sudėkite į mikrobangų 
krosnelėje naudoti pritaikytą ir karščiui 
atsparią lėkštę. Krosnelei pradėjus pypsėti, 
bulves apverskite. Nepamirškite, kad kros-
nelė, lėkštė ir maistas yra karšti.
MAISTĄ APVERSKITE,  kai krosnelė nurodo tai 
atlikti.

 ŠVIEŽIOS DARŽOVĖS  (200 g – 800 g)

DARŽOVES SUPJAUSTYKITE  vienodais gabalėliais. 
Įpilkite 2–4 valgomuosius šaukštus vandens 
ir uždenkite. Krosnelei pradėjus pypsėti, 
pamaišykite.
MAISTĄ PAMAIŠYKITE,  kai krosnelė nurodo tai 
atlikti.

 UŽŠALDYTOS DARŽOVĖS  (200 g – 800 g)

GAMINKITE UŽDENGĘ.  Krosnelei pradėjus 
pypsėti, pamaišykite.
MAISTĄ PAMAIŠYKITE,  kai krosnelė nurodo tai 
atlikti.

 DARŽOVĖS SKARDINĖSE  (200 g – 600 g)
GAMINKITE MIKROBANGŲ KROSNELĖJE NAUDOTI 
PRITAIKYTOJE  lėkštėje.

 KUKURŪZŲ SPRAGĖSIAI  (100 g)
GAMINDAMI VIENU KARTU ĮDĖKITE TIK VIENĄ  mai-
šelį. Jei kukurūzų spragėsių reikia daugiau, 
maišelius dėkite vieną po kito.

JEI NAUDOJATE MAISTO PRODUKTUS, KURIE NEIŠVARDYTI ŠIOJE LENTELĖJE,   ir jei jų svoris didesnis arba 
mažesnis negu rekomenduojamas svoris, reikia atlikti procedūrą, nurodytą skyrelyje 
„Gaminimas ir pašildymas mikrobangų krosnelėse“. 



24

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

VALYMAS – TAI VIENINTELIS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 
DARBAS,  kurį paprastai reikia atlikti. 

GALIMA PLAUTI INDAPLOVĖJE:

SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMA.

STIKLINIS SUKAMASIS PADĖKLAS.

SKRUDINIMO LĖKŠTĖS RANKENA.

JEI PRASTAI RŪPINAMASI KROSNELĖS  švara, gali su-
prastėti paviršiaus savybės, o dėl to gali su-
trumpėti prietaiso tarnavimo trukmė bei prie-
taisas gali kelti pavojų.

NENAUDOKITE METALINIŲ ŠVEI-

ČIAMŲJŲ KEMPINĖLIŲ, 
ABRAZYVINIŲ VALIKLIŲ,  vie-
linių kempinėlių, šiukš-
čių skudurėlių ir kt. prie-
monių, kurios gali pažeisti valdymo pultą 
ir krosnelės vidaus bei išorės paviršius. 
Naudokite kempinėlę bei nestipraus povei-
kio valiklį arba popierinį rankšluostį ir purš-
kiamą stiklų valiklį. Purškiamo stiklų valiklio 
užpurkškite ant popierinio rankšluosčio.
NEPURKŠKITE  tiesiai ant krosnelės.

REGULIARIAIS INTERVALAIS,  ypač jei yra 
išliejusio maisto, išimkite suka-
mąjį padėklą ir švariai nuvalykite 
krosnelės pagrindą.

ŠI KROSNELĖ SUKONSTRUOTA  veikti su sumontuotu 
sukamuoju padėklu.

NEEKSPLOATUOKITE  mikrobangų krosnelės, 
jei sukamasis padėklą išėmėte jį nuvalyti.

VIDAUS PAVIRŠIUS, PRIEKINES IR GALINES DURELES BEI 
DURELIŲ ANGĄ VALYKITE NESTIPRAUS POVEIKIO VALI-
KLIU,  vandeniu ir minkštu audiniu.

NELEISKITE RIEBALAMS  arba maisto dale-
lėms kauptis aplink dureles.

MIKROBANGŲ KROSNELEI VALYTI  nenaudokite 
valymo garais prietaisų.

Į PUODELĮ SU VANDENIU ĮPYLUS ŠIEK TIEK CITRINOS SUL-
ČIŲ , puodelį padėjus ant sukamojo padėklo ir 
pavirus kelias minutes, pašalinami krosnelės vi-
duje esantys kvapai.

JEI DĖMES SUNKU NUVALYTI,  krosnelėje 2–3 minu-
tes pavirkite puodelį vandens. Garai suminkš-
tins šias dėmes.

RŪPESTINGAS VALYMAS:
SKRUDINIMO LĖKŠTĘ  reikia valyti van-
deniu, kuriame yra šiek tiek 
nestipraus poveikio valiklio. 
Smarkiai užterštas vietas ga-
lima valyti šveičiamąja kempi-
nėle ir nestipraus poveikio valikliu.
VISADA  leiskite skrudinimo lėkštei atvėsti, prieš 
ją valant.

NEPANARDINKITE  į vandenį ir neskalauki-
te vandeniu, kol skrudinimo lėkštė karš-
ta. Dėl staigaus atvėsimo jį gali būti pa-
žeista.
NENAUDOKITE VIELINIŲ KEMPINĖLIŲ.  Jos su-
braižys paviršių.

GRILIO ELEMENTO  valyti nereikia, nes didelis karš-
tis nudegina visus tiškalus, tačiau ertmės lubas 
gali tekti reguliariai valyti. Valykite šiltu vande-
niu, valikliu ir kempinėle. Jei grilis naudojamas 
nereguliariai, kartą per mėnesį jį reikia įjungti 
10 minučių, kad nudegtų visi tiškalai.
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TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

JEI KROSNELĖ NEVEIKIA,  nevykdykite jokių remon-
to darbų, kol neatliksite tokių patikrų.

 � Patikrinkite, ar sukamasis padėklas ir jo 
atrama  yra jiems skirtose vietose.

 � Patikrinkite, ar kištukas  gerai įkištas į sieni-
nį 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 krosnelę.
 � Prieš bandydami dar kartą, atidarykite ir 

uždarykite  dureles.
TOKIU BŪDU PAŠALINUS TRIKTĮ,   jums nereikės be 
reikalo 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 garan-
tijos knygelėje.

JEI REIKIA PAKEISTI ELEKTROS LAIDĄ , jį rei-
kia pakeisti originaliu elek-
tros laidu, kurį galima įsigy-
ti mūsų techninės priežiū-
ros įmonėje. Elektros laidą 
leidžiama keisti tik apmo-
kytam techninės priežiūros 
darbuotojui.

TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ LEIDŽIAMA 
ATLIKTI TIK APMOKYTAM TECHNI-
NĖS PRIEŽIŪROS TECHNIKUI.  Bet 
kokius techninės priežiūros 
arba remonto darbus, kurių 
metu nuimami skydai, ap-
saugantys nuo mikrobangų 
energijos poveikio, leidžiama atlikti tik kva-
lifikuotam asmeniui; nekvalifikuotam as-
meniui tokius darbus atlikti pavojinga.
NENUIMKITE JOKIŲ SKYDŲ.
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ATITINKA IEC 60705
TARPTAUTINĖ ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJA  nustatė įvairių mikrobangų krosnelių kaitinimo charakteristi-
kų palyginamojo testavimo standartą. Šiai krosnelei skirtos rekomendacijos:

A IEC 60705

KAITINIMO CHARAKTERISTIKŲ TESTAVIMO DUOMENYS

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Bandomasis kiekis Apytikris laikas Galingumo lygis Indas

12.3.1 1000 g 13–14 min. 650 W  Pyrex 3.227

12.3.2 475 g 5 min. 800 W  Pyrex 3.827

12.3.3 900 g 13–14 min. 800 W  Pyrex 3.838

13.3 500 g 10 min. 160 W

ELEKTROS TINKLO ĮTAMPA 230 V / 50 HZ

NOMINALIOS GALIOS ĮVESTIS 2300 W

SAUGIKLIS 10 A.

MW IŠVESTIES GALIA 1000 W

KEPIMAS ANT GROTELIŲ 800 W

IŠORINIAI MATMENYS (AUKŠTIS X PLOTIS X GY-
LIS)

385 X 595 X 468

VIDINIAI MATMENYS (AUKŠTIS X PLOTIS X GYLIS) 200 X 405 X 380
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PATARIMAI DĖL APLINKOS APSAUGOS

PAKUOTĖS DĖŽĘ  galima visiškai per-
dirbti; tai patvirtina perdirbimo 
simbolis. Paisykite vietos re-
glamentų dėl prietaiso išme-
timo. Potencialiai pavojingas 
pakuotės medžiagas (plastiki-
nius maišelius, polistirolą ir kt.) lai-
kykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
ŠIS PRIETAISAS  paženklintas pagal Europos di-
rektyvą 2002/96/EC dėl elektros ir elektroninių 
prietaisų atliekų (WEEE). Tinkamai išmesdami 
šį gaminį, prisidėsite prie apsaugos nuo gali-
mo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių svei-
katai, kuri gali būti padarytą netinkamai šį ga-
minį išmetant.

ANT PRIETAISO ARBA PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ESAN-
TIS SIMBOLIS  nurodo, kad su 
šiuo prietaisu negalima elg-
tis kaip su buitinėmis šiukšlė-
mis. Jį reikia perduoti atitin-
kam surinkimo punktui, kad 
elektros ir elektronikos prietai-
sas būtų perdirbtas. 
IŠMETANT  prietaisą būtina 
vadovautis vietiniais aplin-
kos apsaugos reglamen-
tais dėl atliekų išmetimo.
DĖL IŠSAMESNĖS INFORMACI-
JOS  apie šio gaminio apdorojimą, utilizavimą ir 
perdirbimą, prašom kreiptis į savo miesto val-
džios instituciją, buitinių šiukšlių išvežimo tar-
nybą arba parduotuvę, kurioje šį prietaisą pir-
kote.
PRIEŠ IŠMESDAMI,  nukirpkite maitinimo laidą, kad 
prietaiso nebūtų galima prijungti prie elektros 
tinkle.
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