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UZSTĀDĪŠANA

PIRMS PIESLĒGŠANAS

PĀRLIECINIETIES, KA IERĪCE NAV BOJĀTA.  Pārbaudiet, 
vai krāsns durvis stingri noslēdzas pret durvju 
balstu un vai iekšējais durvju blīvējums nav bo-
jāts. Iztukšojiet krāsni un iztīriet to no iekšpu-
ses ar mīkstu, mitru drāniņu.

PĒC PIESLĒGŠANAS

ŠO IERĪCI  obligāta nepieciešams iezemēt.  Ražo-
tājs neatbild cilvēku un dzīvnieku gūtajiem ie-
vainojumiem, kā arī priekšmetu sabojāšanos 
šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Ražotājs neatbild par problēmām, kas radušās, 

ja lietotājs nav ievērojis šos norādījumus.

NEIZMANTOJIET ŠO IERĪCI , ja tai ir bojāts strā-
vas vads vai kontaktdakša, ja tā nedarbojas 
pareizi,vai, ja ir bijusi bojāta vai nomesta zemē. 
Neiegremdējiet ūdenī strāvas vadu un kontakt-
dakšu. Nenovietojiet strāvas vadu uz karstas 
virsmas. Tas var radīt elektriskās strāvas triecie-
na, ugunsgrēka rašanās, u.c. veida risku.

NENOŅEMIET MIKROVIĻŅU KRĀSNS IEKŠĒJĀS AIZSARG-

PLATES , kuras ir izvietotas 
abās krāsns sienās. Tās ne-
ļauj mikroviļņu kanālos no-
nākt taukiem un ēdienu 
daļiņām.

PĀRLIECINIETIES , ka pirms uz-
stādīšanaskrāsns iekšiene ir tukša. 

PĀRBAUDIET, LAI NORĀDĪTAIS NEPIECIEŠAMAIS SPRIEGUMS   
uz lielumu plāksnītes atbilstu spriegumam jūsu 
mājā.

KRĀSNI VAR DARBINĀT TIKAI TAD , ja tās durvis ir cie-
ši aizvērtas.

IERĪCES UZSTĀDĪŠANA

IERĪCI UZSTĀDOT,  rīkojieties atbilstoši pievie-
notajiem norādījumiem .

NEIZMANTOJIET PAGARINĀTĀJU. 

JA STRĀVAS VADS IR PĀRĀK ĪSS, lūdziet 
kvalificētam elektriķim vai apkalpes dar-
biniekam uzstādīt kontaktrozeti ierīces 

tuvumā.
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NEKARSĒJIET UN NEIZMANTOJIET VIEGLI UZLIESMOJOŠUS 

MATERIĀLUS  mikroviļņu krāsnī vai tās tuvumā. 
Izgarojumi var izraisīt aizdegšanos vai eksploz-
iju.
NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU  krāsni audumu, 
papīra, garšvielu, augu, koka, puķu, augļu vai 
citu degošu materiālu žāvēšanai. Var notikt 
aizdegšanās.

NEPĀRCEPIET ĒDIENU.  Var notikt aizdegšanās.
NEATSTĀJIET MIKROVIĻŅU KRĀSNI BEZ UZRAUDZĪBAS,   it 
īpaši tad, kad gatavošanas procesā izmantojat 
papīru, plastmasu vai citus degošus materiālus. 
Papīrs var pārogļoties vai aizdegties un plast-
masa ēdiena sildīšanas laikā var izkust.

JA MATERIĀLI MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ/ĀRPUS TĀS IR 

AIZDEGUŠIES VAI DŪMO,   neatveriet ierīces durtiņas; 
izslēdziet ierīci. Atvienojiet elektrības kabe-
li vai izslēdziet barošanu drošinātāju vai slēdžu 
panelī.

RŪPĪGI IZLASIET ŠOS NOTEIKUMUS UN SAGLABĀJIET TOS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM

OLAS
NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU  krāsni vese-
lu olu ar čaumalām vai bez tām 
gatavošanai vai arī sildīšanai, 
jo tās var uzsprāgt arī pēc 
sildīšana beigām.

ŠAJĀ IERĪCĒ NEIZMANTOJIET  kodīgas ķimikālijas vai 
tvaikus. Milroviļņu krāsns paredzēta tikai ēdiena 
uzsildīšanai un gatavošanai. Tā nav paredzēta 
rūpnieciskai vai laboratoriskai izmantošanai.

ŠO IERĪCI DRĪKST IZMANTOT  bērni, kas vecāki par 
8 gadiem, vai personas ar samazinātām 
fiziskām vai garīgām spējām vai arī pieredzes 
trūkumu un zināšanām, ja vien ierīces lietošanas 
uzraudzību  nenodrošina un norādījumus par 
ierīces lietošanu un bīstamību nesniedz perso-
na, kas atbildīga par viņu drošību. 

NEĻAUJIET BĒRNIEM LIETOT IERĪCI, TĪRĪT TO UN VEIKT AP-

KOPI  , ja vien viņi nav sasnieguši 8 gadu vecumu 
un viņu uzraudzību nenodrošina persona, kas 
atbildīga par viņu drošību.

NEĻAUJIET BĒRNIEM SPĒLĒTIES  ar ierīci. 

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU  krāsni, 
lai sildītu produktus hermētiskos 
traukos. Spiediens palielinās un 
šādi trauki, atverot mikroviļņu 
krāsns durtiņas, var sprāgt vai 
izraisīt bojājumus.

IERĪCE UN TĀS ATKLĀTĀS DAĻAS LIETOŠANAS LAIKĀ VAR 

SASNIEGT ĻOTI AUGSTU  temperatūru. 
NEPIESKARIETIES  sildelementiem. 
BĒRNI, KAS JAUNĀKI PAR 8 GADIEM, NEDRĪKST  iz-
mantot ierīci bez atbilstošas nepārtrauktas 
uzraudzības.

BRĪDINĀJUMS!
JA NEPIECIEŠAMA STRĀVAS VADA NOMAIŅA,  to drīkst 
aizstāt tikai ar oriģinālo vadu, kuru var 
iegādāties mūsu klientu apkalpošanas 
centrā. Strāvas kabeli drīkst nomainīt ti-
kai apmācīts klientu apkalpošanas cen-
tra darbinieks.

APKOPI DRĪKST VEIKT TIKAI APMĀCĪTS KLIEN-

TU APKALPOŠANAS CENTRA DARBINIEKS.  
Neapmācītas personas nedrīkst veikt 
krāsns apkopi un labošanu, tostarp, 
noņemt apvalkus, kas nodrošina aizsardzību 
pret mikroviļņu enerģiju.
NENOŅEMIET KRĀSNS PĀRSEGU.

DURVJU BLĪVĒJUMI UN BLĪVĒJUMA VIETAS  ir regulāri 
jāpārbauda. Ja tās ir bojātas, ierīci nedrīkst 
lietot, kamēr to nav salabojis apmācīts klientu 
apkalpošanas centra darbinieks.
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IERĪCI NEDRĪKST IESLĒGT , ja tās iekšiene ir tukša . Tāda 
veida darbība var sabojāt ierīci.

JA VĒLATIES IESLĒGT  krāsni, ievietojiet tās iekšienē 
glāzi ūdens. Ūdens absorbē mikroviļņu enerģi-
ju un krāsns netiek bojāta.

NOŅEMIET STIEPLES  no papīra vai plas-
tikāta maisiem pirms to ievietoša-
nas krāsnī.

CEPŠANA LIELĀ TAUKVIELAS DAUDZUMĀ
NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU KRĀSNI  cepšanai cepša-
nai lielā taukvielas daudzumā, jo eļļas 
temperatūru nav iespējams 
kontrolēt.

ŠĶIDRUMI
PIEMĒRAM, DZĒRIENI VAI ŪDENS.  Šķidrumi krāsnī var 
pārvārīties, 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 pa-
stāvēt, vēlreiz samaisiet šķidrumu un tad 
uzmanīgi izņemiet trauku no krāsns.

UZMANĪBU
VIENMĒR MEKLĒJIET  sīkāku informāciju mikroviļņu 
krāsns pavārgrāmatā, īpaši tādā gadījumā, ja 
gatavojat vai sildāt ēdienu, kas satur alkoholu.

PĒC MAZUĻU BARĪBAS   vai šķidruma sildīša-
nas bērnu pudelītē vai burciņā 
vienmēr to samaisiet un pirms 
došanas pārbaudiet tempera-
tūru. Tādējādi siltums izplatīsies vienmērīgi un 
tiks novērsta iespējama applaucēšanās un apde-
dzināšanās.
Pirms sildīšanas pārliecinieties, ka ir 
noņemtsvāks un knupītis!

SKAROT TRAUKUS, KRĀSNS DAĻU UN PANNU PĒC 

CEPŠANAS , lai neapdedzinātos lietojiet cimdus 
vai drāniņas satveršanai.

NEIZMANTOJIET KRĀSNS IEKŠIENI  jebkāda veida 
priekšmetu uzglabāšanai.

IESLĒDZAMĀS POGAS
ŠAI KRĀSNIJ POGAS  piegādes 
brīdī ir vienā līmenī ar tausti-
ņiem. 
Piespiežot šīs pogas, tās izslīd ārā, 
dodot iespēju piekļūt to dažādajām 
funkcijām. Tām darbības laikā nav 
noteikti jābūt izvirzītām uz āru no 
paneļa. 
Pēc iestatījumu korekcijas iespiediet 
pogas atpakaļ panelī un turpiniet darboties ar 
krāsni.

ŠĶŠĶŠĶŠĶIDIDIDIDRURURURUMIMIMIMI

SVARĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

IERĪCE PAREDZĒTA TIKAI LIETOŠANAI MĀJAS APSTĀKĻOS!  

ŠĪ IERĪCE PAREDZĒTA  produktu un dzērienu 
sakarsēšanai. Produktu, vai apģērba žāvēšana, 
siltumpaliktņu, mājas čību, sūkļu, mitru drānu 
u.c. sildīšana var izraisīt traumu, aizdegšanās 
vai ugunsgrēka risku.

ŠO IERĪCI PAREDZĒTS  iebūvēt. Neizmantojiet to kā 
savrupstāvošu ierīci.
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PALĪGIERĪCES

UNIVERSĀLĀS

JA PALĪGIERĪČU SASTĀVĀ ESOŠAIS METĀLS  nonāk saska-
rē ar krāsns iekšieni, kad tā ir ieslēgta, var ras-
ties dzirksteļošana un krāsns var tikt bojāta.

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

STIKLA GROZĀMĀ PLATE
STIKLA GROZĀMO PLATI VAR IZMANTOTI  visiem gata-
vošanas paņēmieniem. Tā savāc 
sulas piles un ēdienu paliekas, 
kuras varētu notraipīt un no-
smērēt krāsns iekšpusii. � Novietojiet stikla grozāmo plati uz plates 

pamatnes.

PIRMS SĀKAT GATAVOT, PĀRLIECINIETIES, VAI 

PALĪGIERĪCES, KURAS JŪS LIETOJAT  
ir piemērotas mikroviļņu 
krāsnij.

LIEKOT PRODUKTUS UN PALĪGIERĪCES  mikroviļņu krās-
nī, pārliecinieties, vai tās nenonāk saskarē ar-
krāsns sienām. 
Īpaši svarīgi tas ir attiecībā uz metāla 

palīgierīcēm vai metāla daļām.

PIRMS KRĀSNS IESLĒGŠANAS VIENMĒR PĀRLIECINIETIES , 
vai grozāmā plate var brīvi griezties.

KRAUKŠĶU PLATES TURĒTĀJS
LAI IZŅEMTU KRAUKŠĶU PLATI NO 

KRĀSNS, IZMANTOJIET  pievienoto 
komplektācijā esošo turētāju.

KRAUKŠĶU PLATE
ĒDIENU NOVIETOJIET TIEŠI UZ KRAUKŠĶU PLATES.  
par pamatni kraukšķu pla-
tei Izmantojiet stikla grozā-
mo plati.
UZ KRAUKŠĶU PLATES NENOVIETOJIET 

NEKĀDAS PALĪGIERĪCES , jo tā ātri sakarst un 
var sabojāt palīgierīci.
KRAUKŠĶU PLATI  pirms lietošanas nepieciešams 
uzsildīt (maksimāli 3 min). Ia iepriekš veicat 
kraukšķu plates uzsildīšanu, izmantojiet „Crisp” 
funkciju.

TIRDZNIECĪBĀ IR PIEEJAMS TĀLĀK APRAKSTĪTĀS  palīgie-
rīces. Pirms pirkšanas pārliecinieties, vai tās ir-
piemērotas lietošanai mikroviļņu krāsnī.

REŽĢIS
IZMANTOJIET REŽĢI,  ja grilēšanai lie-
tojat grilu vai gatavojat kombi-
nētā režīmā (mikroviļņi + grils).

TVAICĒTĀJS
IZMANTOJIET TVAICĒTĀJU AR SIE-

TU  tādiem ēdieniem kā zivs, 
dārzeņi un kartupeļi. 
IZMANTOJIET TVAICĒTĀJU BEZ SI-

ETA  tādiem ēdieniem kā rīsi, 
makaroni un baltās pupas.
VIENMĒR NOVIETOJIET  tvaicētāju uz stikla 
grozāmās plates.

VĀKS
PĀRSEGS  tiek izmantots tikai pārtikas 
nosegšanai gatavošanas un uzsildī-
šanas ar mikroviļņiem, un palīdz sa-
mazināt šļakstīšanos, aiztur pārti-
kas mitrumu, kā arī samazina gata-
vošanas laiku.
IZMANTOJIET  pārsegu divu līmeņu 
uzsildīšanai.
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FUNKCIJA „DONENESS” (GATAVĪBA)   
(TIKAI AUTOMĀTISKAJĀM FUNKCIJĀM)

FUNKCIJA „DONENESS” (GATAVĪBA) IR PIEEJAMA  lielā-
kajai daļai automātisko funkciju. Jums ir iespē-
ja personīgi kontrolēt rezultātu, izmantojot 
„Adjust doneness” (Gatavības regulēšana) op-
ciju. Šī opcija ļauj iestatīt augstāku vai zemāku 
temperatūru attiecībā pret standarta noklusē-
juma temperatūru.
JA IZMANTOJAT  vienu no šīm funkcijām, krāsns iz-
vēlas standarta noklusējuma iestatījumu. Šis 
iestatījums parasti nodrošina labāku rezultātu. 
Taču, ja sildāmais ēdiens kļūst pārāk karsts,lai 
to ēstu tūlīt, pirms šīs funkcijas izmantošanas 
nākamreiz to var noregulēt pēc nepieciešamī-
bas. 

PIEZĪME:

”DONENESS” PARAMETRUS  iestatīt vai izmainīt var 
tikai pirmajās 20 sekundēs.

TAS DARĀMS PĒC TAM, KAD ESAT NOSPIEDUŠI „START” 

POGU”,  ar regulēšanas pogu izvēloties „done-
ness level” (gatavības pakāpe).

START PROTECTION / KEY LOCK (AIZSARDZĪBA/
TAUSTIŅU NOSLĒGŠANA)

ŠĪ AUTOMĀTISKĀ AIZSARDZĪBAS FUNKCIJA TIEK AKTIVĒTA 

VIENU MINŪTI PĒC  tam, kad iestājies gaidīša-
nas režīms. (Krāsns ir gaidīšanas režī-
mā, ja tiek rādīts pulkstenis 24 stun-
du režīmā vai, ja pulkstenis nav iesta-
tīts un displejs neko nerāda).

DURVIS JĀATVER UN JĀAIZVER,  (piem., liekot iekšāē-
dienu), pirms tiek atbrīvots drošības slēdzis. 
Citādi displejā būs redzams uzraksts „DOOR”.

FUNKCIJA „DONENESS”

LĪMENIS IEDARBĪBA

HIGH +2
UZSILDA PRODUKTU LĪDZ AUGSTAI GALA 

TEMPERATŪRAI

HIGH +1
UZSILDA PRODUKTU LĪDZ AUGSTĀKAI GALA 

TEMPERATŪRAI

MED 0 STANDARTA NOKLUSĒJUMA IESTATĪJUMI

LOW -1
UZSILDA PRODUKTU LĪDZ ZEMĀKAI GALA 

TEMPERATŪRAI

LOW -2
UZSILDA PRODUKTU LĪDZ VISZEMĀKAJAI 

GALA TEMPERATŪRU
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FOOD

  

 TRY POUL  (100g - 

 (100g - 2.0Kg) MEAT

JA IZMANTOJAT „AUTO” FUNKCIJAS,  krāsnij jāzina, kā-
dasklases produktam jāpanāk pareizais rezul-
tāts. (space!). Vārds „FOOD” (produkts) un pro-
dukta klases numurs parādās, ja īr norādīta 
produkta klase ar regulēšanas pogu.

ATDZESĒŠANA

JA FUNKCIJA BEIGUSIES,  krāsns var uzsākt atdzesē-
šanas procedūru. Tas ir normāli. 
Pēc šīs procedūras krāsns automātiski izslē-
dzas. 

JA IZMANTOJAT KĀDU NO AUTOMĀTISKAJĀM FUNKCIJĀM , 
krāsns var apstāties (atkarībā no izvēlētās 
programmas un produkta klases) un pieprasīt 
apmaisīt ēdienu („STIR FOOD”) vai apgriezt to 
(„TURN FOOD”).

FUNKCIJA „STIR OR TURN FOOD”  
(ĒDIENA APMAISĪŠANA VAI APGRIEŠANA)(TIKAI AUTOMĀTISKAJĀM FUNKCIJĀM)

FUNKCIJA „FOOD CLASSES”  (TIKAI AUTOMĀTISKAJĀM FUNKCIJĀM)

PIEZĪME: AUTOMĀTISKĀS ATKAUSĒŠANAS REŽĪMĀ KRĀSNS 

TURPINĀS DARBOTIES PĒC 2 MINŪTĒM.  ja ēdiens nav 
apgriezts /  apmaisīts. Atkausēšanas laiks šādā 
gadījumā būs ilgāks.

PRODUKTIEM, KURI NAV UZSKAITĪTI ŠAJĀ TABULĀ   un, 
kuru masa ir mazāka vai lielāka par ieteikto 
masu, rīkojieties saskaņā ar procedūru „Ēdiena 
gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu režīmā”.

PRODUKTA KLASES  ir uzskaitītas tabulās pie katras 
„auto” funkcijas.

LAI TURPINĀTU GATAVOŠANU: � Atveriet durvis. � Apmaisiet vai apgrieziet ēdienu. � Aizveriet durvis un atkal ieslēdziet „Start” 
pogu.

ATDZESĒŠANAS PROCEDŪRU  var pārtraukt, atverot-
durvis. tas nekaitē krāsnij.
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CLOCK IESTATĪJUMS

KAD IERĪCI IESLĒDZ PIRMO REIZI,  var būt-
nepieciešams iestatīt pulksteni. 
STRĀVAS PADEVES PĀRTRAUKUMA GADĪJUMĀ  
pulkstenis sāks mirgot un to būs ne-
pieciešams iestatīt atkārtoti.  
JŪSU KRĀSNIJ  ir daudzas funkcijas, 
kuras var pielāgot jūsu personī-
gām vēlmēm. 

IESTATĪJUMU MAINĪŠANA

  PAGRIEZIET FUNKCIJU IESTATĪŠANAS POGU  līdz parādās funkcija „Setting”.

  IZMANTOJIET REGULĒŠANAS SLĒDZI , lai regulēšanai izvēlētos šādus iestatījumus:

 � Pulkstenis
 � Skaņa
 � EKO
 � Spilgtums

  NOSPIEDIET „STOP” POGU, LAI IZIETU NO  iestatījumu funkcijas un 
saglabājiet visas izmaiņas pēc iestatījumu izvēles.

  NOSPIEDIET OK POGU . (Kreisās puses, labās puses cipari (stundas) mirgo).

 PAGRIEZIET REGULĒŠANAS SLĒDZI  , lai iestatītu stundas.

 NOSPIEDIET OK POGU.  (Mirgo divi labās puses cipari (kas apzīmē minūtes)).

 PAGRIEZIET REGULĒŠANAS SLĒDZI  , lai iestatītu minūtes.

 NOSPIEDIET OK , lai apstiprinātu izmaiņas.

PULKSTENIS IR IESTATĪTS UN DARBOJAS.

JA VĒLATIES NO DISPLEJA PĒC IESTATĪŠANAS NOŅEMT „CLOCK” , vēlreiz aktivi-
zējiet iestatīšanas režīmu un nospiediet „Stop” pogu, kamēr cipa-
ri mirgo.
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SKAŅAS IESTATĪŠANA

  NOSPIEDIET OK POGU . 

 PAGRIEZIET REGULĒŠANAS SLĒDZI , lai iestatītu skaņas signālu 

„ON” vai „OFF”.

 NOSPIEDIET OK , lai apstiprinātu izmaiņas.

EKO

  NOSPIEDIET OK POGU . 

 PAGRIEZIET REGULĒŠANAS SLĒDZI , lai pagrieztu ECO „ON” vai „OFF”.

 NOSPIEDIET OK , lai apstiprinātu izmaiņas.

JA ECO IR IESLĒGTS,  displejs pēc laika izslēgsies, lai taupītu enerģiju. 
Tas automātiski iedegsies atkal, ja tiks nospiesta poga vai durvis būs 
atvērtas. 
JA IR IESTATĪTS OFF,  displejs neizslēgsies un pulkstenis 24 stundu režī-
mā būs redzams joprojām. 

IESTATĪJUMU MAINĪŠANA
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KAD NEPIECIEŠAMS, IZMANTOJIET ŠO 

FUNKCIJU  , lai virtuves taimeris skai-
tītu precīzu laiku, kā, piemēram, 
olu gatavošanai vai mīklas rau-
dzēšanai pirms cepšanas.

VIRTUVES TAIMERIS

 PAGRIEZIET REGULĒŠANAS SLĒDZI , lai iestatītu taimeri.

 NOSPIEDIET OK POGU . 

SKAŅAS SIGNĀLS   atskanēs, kad taimeris beigs laika skaitīšanu.
NOSPIEŽOT „STOP” POGU  pirms laika skaitīšanas beigām taimeris atgrie-
zīsies nulles pozīcijā.

IESTATĪJUMU MAINĪŠANA

SPILGTUMS

  NOSPIEDIET „START” POGU . 

  PAGRIEZIET REGULĒŠANAS SLĒDZI  nepieciešamā spilgtuma līmeņa iestatīšanai.

  NOSPIEDIET OK , lai apstiprinātu izvēli.

 

KALBA

  NOSPIEDIET „START” POGU . 

  PAGRIEZIET REGULĒŠANAS SLĒDZI  pasirinkti vieną iš galimų kalbų.

  NOSPIEDIET OK , lai apstiprinātu izvēli.
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FUNKCIJA „COOK & REHEAT” 
(ĒDIENA GATAVOŠAMA UN SILDĪŠANA AR MIKROVIĻŅIEM)

  PAGRIEZIET FUNKCIJU IESTATĪŠANAS POGU  līdz atrodiet mikroviļņu funkciju.

 PAGRIEZIET REGULĒŠANAS SLĒDZI , lai iestatītu mikroviļņu režīma jaudas līmeni.

  NOSPIEDIET OK , lai apstiprinātu izvēli. Automātiski pārslēgsies nākamais iestatījums.

 PAGRIEZIET REGULĒŠANAS SLĒDZI , lai iestatītu gatavošanas laiku.

  NOSPIEDIET „START” POGU. 

JAUDAS LĪMENIS

TIKLĪDZ IESĀCIES GATAVOŠANAS PROCESS:  
laiku var viegli pagarināt ar intervālu ik pa 30 sekundēm, nospiežot „Start” 
pogu. Ar katru reizi laiks pagarināsies par 30 sekundēm. Laiku var arīIz-
mainīt, pagriežot regulēšanas pogu, lai pagarinātu vai saīsinātu laiku. 
NOSPIEŽOT <<  iespējams atgriezties tajā pozīcijā, kurā varat izmainīt 
gatavošanas laiku un jaudas līmeni. Šos abus iestatījumus var izmai-
nīt ar  regulēšanas slēdzi  gatavošanas laikā.

ŠO FUNKCIJU IZMANTOJIET  parastai ga-
tavošanai un sildīšanai, piem., 
dārzeņiem, zivij, kartupeļiem un 
gaļai.

  

TIKAI MIKROVIĻŅU REŽĪMOS

JAUDA IETEIKTAIS PIELIETOJUMS:

900 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.

750 W GATAVOJOT DĀRZEŅUS,  gaļu, utt.

650 W GATAVOJOT  zivi.

500 W
RŪPĪGĀKAI GATAVOŠANAI , piem., mērcēm ar augstu olbaltumvielu saturu, siera un olu 
ēdieniem un pabeidzot katlā gatavoto.

350 W LĒNI VĀROT SAUTĒJUMUS,  kausējot sviestu un šokolādi.

160 W ATKAUSĒŠANAI.  Kausējot sviestu, sieru.

  90 W KAUSĒJOT  saldējumu.

    0 W TIKAI, LIETOJOT  taimeri.
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FUNKCIJA „JET START” (ĀTRĀ UZSĀKŠANA)

  PAGRIEZIET FUNKCIJU IESTATĪŠANAS POGU  līdz atrodiet mikroviļņu funkciju.

  NOSPIEDIET „START” POGU, LAI AUTOMĀTISKI SĀKTU  darbību ar pilnu mikroviļņu 
krāsns jaudas līmeni un gatavošanas laiku 30 sekundes. Ar katru reizi laiks 
pagarināsies par 30 sekundēm. 

ŠO FUNKCIJU IZMANTO, LAI UZSILDĪTU  
produktus ar lielu ūdens saturu: 
šķidrām zupām, kafi jai vai tējai.

LAIKU VAR IZMAINĪT ARĪ, PAGRIEŽOT  regulēšanas slēdzi, lai pagarinātu vai 
saīsinātu laiku pēc funkcijas ieslēgšanas.
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  PAGRIEZIET FUNKCIJU IESTATĪŠANAS POGU  līdz atrodiet funkciju „Crisp” (Kraukšķi).

 PAGRIEZIET REGULĒŠANAS SLĒDZI , lai iestatītu gatavošanas laiku.

  NOSPIEDIET OK POGU. 

FUNKCIJA „CRISP” (KRAUKŠĶI)

IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI  sildī-
tu un gatavotu picas, kā arī citus 
mīklas izstrādājumus. Tā ir izman-
tojama arī, cepot speķi ar olām, 
desiņas, hamburgerus, utt.

KRĀSNS AUTOMĀTISKI  iestata „Microwaves” un „Grill” kraukšķu pla-
tes uzsildīšanai. Šādā veidā kraukšķu plate ātri uzsildt līdz darba 
temperatūrai,apbrūninot produktu un padarot to kraukšķīgu.
PĀRLIECINIETIES , lai kraukšķu plate būtu pareizi novietota stikla grozā-
mās plates vidū.
IZMANTOJOT ŠO FUNKCIJU, KRĀSNS UN KRAUKŠĶU PLATE  kļūst ļoti karsta.
NENOVIETOJIET KARSTU KRAUKŠĶU PLATI  uz virsmām, kuras var sakarst.
ESIET UZMANĪGI UN NEPIESKARIETIES  grila elementam.
LAI IZŅEMTU KARSTO KRAUKŠĶU PLATI NO KRĀSNS,  izmantojiet cimdus vai 
speciālo turētāju.
SAI FUNKCIJAI LIETOJIET TIKAI KOMPLEKTĀCIJĀ ESOŠO KRAUKŠĶU PLATI.  

Citasnopērkamās kraukšķu plates  ar šo funkciju nedosvēlamo 
rezultātu.
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FUNKCIJA „GRILL” (GRILĒŠANA)

  PAGRIEZIET FUNKCIJU IESTATĪŠANAS POGU, LĪDZ ATRODIET FUNKCIJU „GRILL”.

 PAGRIEZIET REGULĒŠANAS SLĒDZI , lai iestatītu grila jaudas līmeni.

   NOSPIEDIET OK , lai apstiprinātu izvēli. Automātiski pārslēgsies nākamais 
iestatījums. 

 PAGRIEZIET REGULĒŠANAS SLĒDZI , lai iestatītu gatavošanas laiku.

   NOSPIEDIET START POGU. 

IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI  ātri ap-
brūninātu uz režģa izvietotus pro-
duktus.
TĀDU PRODUKTU, KĀ SIERA 

TOSTERMAIŽU, STEIKU UN DESIŅU 

PAGATAVOŠANAI  novietojiet režģi uz 
cepšanas plates.

NOVIETOJIET ĒDIENU  uz režģa. Pagrieziet ēdienu gatavošanas laikā.
PĀRLIECINIETIES, LAI PALĪGIERĪCES , kuras lietojat grilēšanai, būtu karstumiz-
turīgas un piemērotas mikroviļņu krāsnij.
GRILĒŠANAI NELIETOJIET PLASTMASAS  palīgierīces. Tās izkusīs. Nav izmantoja-
mas arī palīgierīces no koka vai papīra.

UZSILDIET GRILU  3 - 5 minūtes „high” (intensīvas) grila jaudas līmenī.

JAUDAS LĪMEŅA IZVĒLE 

  

GRILĒŠANAI

IETEIKTAIS PIELIETOJUMS: JAUDA

SIERA TOSTERMAIZĒM , 
zivju steikam un 
hamburgeriem

 HIGH  (intensīva)

DESIŅĀM , gabaliņiem 
grilēšanai

 MED  (vidējas 
Intensitātes)
dējasIntensitātes).

VIEGLAI  produkta 
virsmas iebrūninā-
šanai

 LOW  (zemas 
Intensitātes)
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FUNKCIJA „GRILL COMBI”

  PAGRIEZIET FUNKCIJU IESTATĪŠANAS POGU,  līdz atrodiet funkciju „grill combi”.

 PAGRIEZIET REGULĒŠANAS SLĒDZI , lai iestatītu grila jaudas līmeni.

  NOSPIEDIET OK , lai apstiprinātu izvēli. Automātiski pārslēgsies nākamais iestatījums. 

 PAGRIEZIET REGULĒŠANAS SLĒDZI , lai iestatītu jaudas līmeni mikroviļņu krāsnij.

  NOSPIEDIET OK , lai apstiprinātu izvēli. Automātiski pārslēgsies nākamais iestatījums.

 PAGRIEZIET REGULĒŠANAS SLĒDZI , lai iestatītu gatavošanas laiku.

  NOSPIEDIET „START” POGU. 

MAKSIMĀLI IESPĒJAMAIS  mikroviļņu krāsns jaudas līmenis, izmantojot 
režīmu „Grill Combi”, paliek atbilstošs rūpnīcā iestatītajam.
NOVIETOJIET ĒDIENU  uz režģa vai stikla grozāmās plates.

ŠO FUNKCIJU LIETOJIET  tādiem pro-
duktiem kā lazaņja, zivs un kartu-
peļu sacepums.

JAUDAS LĪMEŅA IZVĒLE 

  


FUNKCIJA „GRILL COMBI”

IETEIKTAIS PIELIETOJUMS: GRILA JAUDA MIKROVIĻŅU JAUDA

LAZAŅJAI
 MED  (vidējas 

Intensitātes).
350 - 500 W

KARTUPEĻU SACEPUMAM  MED  (vidējas 
Intensitātes).

500 - 650 W

ZIVS SACEPUMAM  HIGH  (intensīva) 350 - 500 W

CEPTIEM ĀBOLIEM  MED  (vidējas 
Intensitātes).

160 - 350 W

SALDĒTAM SACEPUMAM  HIGH  (intensīva) 160 - 350 W
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FUNKCIJA „MANUAL DEFROST” 
(MANUĀLA ATKAUSĒŠANA)

VEICIET VISU ATBILSTOŠI PROCEDŪRAI  „Ēdiena gatavo-
šana un uzsildīšana mikroviļņu režīmā" un izvē-
lieties jaudas līmeni 160 W, ja atkausēšana notiek 
manuāli.

REGULĀRI PĀRBAUDIET ĒDIENU.  Procesam nepiecie-
šamo laiku nosakiet pēc intuīcijas.

KAD PRODUKTS IR DAĻĒJI ATKUSIS  apgrieziet to ot-
rādi.

SALDĒTUS PRODUKTUS PLASTMASAS MAISIŅOS,  plast-
masas Plēvē vai kartona pakās var uzreiz likt-
Krāsnī, ja iepakojumam nav metāla daļu 
(piem., metāla stieples)..

IEPAKOJUMA FORMA  ietekmē atkausēšanas 
laiku. Produkti seklā iepakojumā atkau-
sējas ātrāk nekā dziļā.

ATDALIET GABALUS , kad tie sāk atkust. 
Atsevišķi gabali atkausējas vieglāk.

JA ATSEVIŠĶAS PRODUKTA DAĻAS 

SASILST (PIEMĒRAM, VISTU KĀJAS 

UN SPĀRNI),  norobežojiet tās 
Ar maziem alumīnija folijas 
Gabaliņiem.

VĀRĪTS ĒDIENS, SAUTĒJUMI UN GAĻAS MĒRCES  la-
bāk atkūst, ja atlaidināšanas laikā tos ap-

maisa.

ATLAIDINOT  labāk ēdienu neatkausēt līdz 
galam un ļaut, lai process beidzas pēc 

tam, kad krāsns izslēdzas.

PABEIDZOT ATKAUSĒŠANU PĒC KRĀSNS IZSLĒGŠANAS , re-
zultāts vienmēr ir labāks, jo tem-
peratūra tiks vienmērīgi sada-
līta visam ēdienam.
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FUNKCIJA „6TH SENSE REHEAT”

 PAGRIEZIET FUNKCIJU IESTATĪŠANAS POGU  līdz atrodiet funkciju „Auto".

 PAGRIEZIET REGULĒŠANAS  slēdzi, līdz atrodiet funkciju „6Th Sense Reheat„.

 NOSPIEDIET OK , lai apstiprinātu izvēli.

 NOSPIEDIET „START” POGU. 

ŠO FUNKCIJU IZMANTO  saldēta, atvēsi-
nāta vai istabas temperatūrā eso-
ša gatava ēdiena uzsildīšanai.
ĒDIENU IEVIETOJIET  mikroviļņu krās-
nīm paredzētā pusdienu šķīvī vai 
traukā.

UZGLABĀJOT  ēdienu ledusskapī vai uzliekot uz 
šķīvja sildīšanai, salieciet to tā, lai biezākais, blī-

vākais ēdiens būtu ārmalā un 
plānākais vai ne tik blī-

vais ēdiens būtu 
vidū. 

LIETOJOT ŠO FUNKCIJU, VIENMĒR PĀRKLĀJIET ĒDIENU , iz-
ņemot gadījumus, kad jāuzsilda viena porci-

ja atdzisušas zupas; šajā gadījumā ēdiens nav 
jāapklāj. 
JA PRODUKTS IEPAKOJUMĀ IR  ar vāku, tas jāie-
griež2-3 vietās, lai liekais spiediens sil-
dīšanas laikā varētu tikt novadīts.

PLĀNAS GAĻAS ŠĶĒLES NOVIETOJIET  vienu otrai 
virsū vai pamīšus.
BIEZĀKAS ŠĶĒLES , kā gaļas rulete un desiņas, jāno-
vieto cieši vienu otrai blakus. PLASTMASAS FOLIJA  jāiegriež vai jā-

iebakstaAr dakšiņu, lai atbrī-
votuSpiedienu un izvairītos 
noIzšļākšanās, jo gatavoša-
nasLaikā veidojas tvaiks.

PRODUKTU IZŅEMOT 1-2 MINŪTES 

PĒC KRĀSNS IZSLĒGŠANĀS , rezul-
tāts vienmēr ir labāks, īpaši 
saldētiem produktiem.

PROGRAMMU NEVAJADZĒTU  pārtraukt, kamēr tiek rādīts atlikušais karsēša-
nas laiks.
PROGRAMMU DRĪKST  pārtraukt, kamēr tiek rādīts atlikušais karsēšanas laiks.
IZMANTOJOT ŠO FUNKCIJU, PRODUKTA MASAI  vajadzētu būt 250 - 600 g. Citos ga-
dījumos labāka rezultāta sasniegšanai izmantojiet manuālo funkciju.
LAI, PIELIETOJOT ŠO FUNKCIJU, NODROŠINĀTU LABĀKU REZULTĀTU, PĀRLIECINIETIES , ka 
krāsns ir iestatīta istabas temperatūrā.
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FUNKCIJA „JET DEFROST” (ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA)

 PAGRIEZIET FUNKCIJU IESTATĪŠANAS POGU  līdz atrodiet funkciju „Auto".

 PAGRIEZIET REGULĒŠANAS SLĒDZI  līdz atrodiet funkciju „Jet Defrost" (Ātrā atkausēšana).

 NOSPIEDIET OK , lai apstiprinātu izvēli. Automātiski pārslēgsies nākamais iestatījums.

 PAGRIEZIET REGULĒŠANAS SLĒDZI , lai izvēlētos produktu klasi. (Parādās uzraksts „FOOD” un 
produktuklases nosaukums).

 NOSPIEDIET OK , lai apstiprinātu izvēli. Automātiski pārslēgsies nākamais iestatījums.

 PAGRIEZIET REGULĒŠANAS SLĒDZI , lai iestatītu svaru.

 NOSPIEDIET OK , lai apstiprinātu izvēli.

 NOSPIEDIET „START” POGU. 

ŠO FUNKCIJU LIETOJIET  tādu produktu, 
kā gaļas, putnu gaļas, zivs, dārze-
ņu un maizes, atkausēšanai. 
Ātrās atkausēšanas funkciju vaja-
dzētu izmantot, ja produkta masa 
ir 100 g - 2,5 kg.
VIENMĒR NOVIETOJIET ĒDIENU  uz stikla 
grozāmās plates.
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SALDĒTI PRODUKTI: 
JA PRODUKTU TEMPERATŪRA PĀRSNIEDZ  dziļās sasaldēšanas 
Temperatūru (-18°c), produkta masu izvēlieties mazāku.
JA PRODUKTA TEMPERATŪRA IR ZEMĀKA PAR  par dziļas sasaldēšanas 
temperatūru (-18°C),  produkta masu izvēlieties lielāku.

SVARS
ŠAI FUNKCIJAI IR JĀZINA  produkta masa. Tādā gadījumā krāsns 
automātiski aprēķinās laiku procedūras pabeigšanai.
JA SVARS IR MAZĀKS VAI LIELĀKS PAR IETEICAMO:  Veiciet visu atbilstoši pro-
cedūrai „Ēdiena gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu krāsnī” un at-
kausēšanai izvēlieties jaudas līmeni 160 W.

FUNKCIJA „JET DEFROST” (ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA)

PRODUKTI PADOMI

 GAĻA  (100g - 2.0Kg) MALTA GAĻA,  kotletes, steiki vai cepeši.

 PUTNU GAĻA   (100g - 3.0Kg) VESELA VISTA,  gabali vai fi lejas.

 ZIVS   (100g - 2.0Kg) VESELA ZIVS,  steiks vai fi leja.

 DĀRZEŅI   (100g - 2.0Kg) DAŽĀDI DĀRZEŅI,  zirņi, brokoļi

 MAIZE   (100g - 2.0Kg) KLAIPS,  bulciņas vai apaļmaizītes.

PRODUKTIEM, KURI NAV UZSKAITĪTI ŠAJĀ TABULĀ   un, kuru svars ir mazāks vai lielāks par ieteikto svaru, 
rīkojieties saskaņā ar procedūru „Ēdiena gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu režīmā" un 
atkausēšanai izvēlieties 160 W.
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FUNKCIJA  „6Th SENSE CRISP”

 Pagrieziet funkciju iestatīšanas pogu , līdz atrodiet funkciju „Auto".

 PAGRIEZIET REGULĒŠANAS SLĒDZI , līdz atrodiet funkciju „6. sense Crisp”.

 NOSPIEDIET OK , lai apstiprinātu izvēli. Automātiski pārslēgsies nākamais 
iestatījums.

 PAGRIEZIET REGULĒŠANAS SLĒDZI , lai izvēlētos produktu klasi. (Parādās uz-
raksts „FOOD” un produktu klases nosaukums).

 NOSPIEDIET OK , lai apstiprinātu izvēli.

 NOSPIEDIET „START” POGU. 

ŠO FUNKCIJU LIETOJIET,  lai ātri uzsildī-
tu ēdienu līdz pasniegšanas tem-
peratūrai.
FUNKCIJA „AUTO CRISP” TIEK IZMANTOTA 

TIKAI  saldētam gatavam ēdienam.

Ar šo funkciju lietojiet tikai komplektācijā esošo kraukšķu plati. 
Citas veikalā nopērkamās kraukšķu plates, izmantojot šo funkciju, 
nedos vēlamo rezultātu. 
Piezīme:  ja ēdiens netiek pagriezts, krāsns automātiski ieslēgsies 
Pēc 1 min. Šajā gadījumā sildīšanas laiks būs ilgāks. 
Uz kraukšķu plates nenovietojiet nekādus traukus vai iepakojumus.

Uz kraukšķu plates drīkst novietot tikai ēdienu.
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FUNKCIJA  „6Th SENSE CRISP”

PRODUKTI PADOMI

 KARTUPEĻI FRĪ  (200g - 600g)
IZKLĀJIET FRĪ KARTUPEĻUS  līdzenā slānī uz kraukšķu 
plates. Ja nepieciešams, pārkaisiet ar sāli. 
APMAISIET ĒDIENU , kad krāsns pieprasa.

 PICAS,  ar plānu garoziņu 

(200 g - 500g)
PICĀM  bez plānas garoziņas.

 BIEZĀS PICAS  (300g - 800g) PICĀM  ar biezu garozu.

 VISTAS SPĀRNIŅI  (200g - 600g)

VISTAS GABALIŅU PAGATAVOŠANAI  pārklājiet kraukšķu pla-
tiAr eļļu un „doneness” (gatavība) režīmu iestatiet uz 
lo 2. 
APGRIEZIET ĒDIENU , kad krāsns pieprasa.

 ZIVJU PIRKSTIŅI  (200g - 600g)

SASILDIET KRAUKŠĶU PLATI  ar nelielu daudzumu svies-
ta vai eļļas. Pievienojiet zivju pirkstiņus, kad krās-
ns apstājusies un prasa „Pievienojiet produktu".
APGRIEZIET ĒDIENU , kad krāsns pieprasa.

PRODUKTIEM, KURI NAV UZSKAITĪTI ŠAJĀ TABULĀ   un, kuru svars ir mazāks vai lielāks par ieteikto svaru, 
rīkojieties saskaņā ar procedūru „Ēdiena gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu režīmā". 
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 FUNKCIJA „6Th SENSE STEAM” FUNKCIJA

ŠO FUNKCIJU LIETOJIET  tādiem pro-
duktiem kā dārzeņi, zivis, rīsi un 
makaroni.
ŠAI FUNKCIJAI IR DIVI ETAPI. 

 � Pirmajā etapā produkti sakarst 
līdz vārīšanas temperatūrai.

 � Otrajā etapā automātiski tiek 
iestatīta lēnas vārīšanās tem-
peratūra, lai nepieļautu strau-
ju viršanu.

VĀKS
VIENMĒR APSEDZIET ĒDIENU AR VĀKU.  Pārliecinie-
ties, vai trauks un tā vāks ir piemēroti lietošanai 
mikroviļņu krāsnī vēl pirms to lietošanas. 
Ja izvēlētajam traukam nav vāka, tā vietā var iz-
mantot šķīvi. Šķīvi novieto ar tā pamatni vērstu 
pret trauka iekšieni.
PRODUKTU PĀRKLĀŠANAI NE  lietojiet plastikāta vai 
alumīnija iepakojumu.

DĀRZEŅU GATAVOŠANA
IELIECIET DĀRZEŅUS  sietā. 
Apakšējā daļā ielejiet 100 ml ūdens. 
Uzlieciet vāku un iestatiet laiku. 
MĪKSTI DĀRZEŅI , kā brokoļi un puravi, jāgatavo 
2-3 minūtes. 
CIETĀKI DĀRZEŅI , kā burkāni un kartupeļi, jāgata-
vo 4-5 minūtes.

RĪSU PAGATAVOŠANA
GATAVOŠANAS LAIKU, ŪDENS UN RĪSU DAUDZUMU 

IZVĒLIETIES  atbilstoši ieteikumiem uz produkta 
iepakojuma. 
NOVIETOJIET PRODUKTUS APAKŠĒJĀ DAĻĀ,  pārsedziet 
ar vāku un iestatiet laiku.

TRAUKI
LIETOJOT TRAUKUS , tos drīkst pildīt tikai līdz pusei. 
Ja vēlaties vārīt lielu ēdiena daudzumu, jāizvē-
las lielāks trauks, lai tas būtu piepildīts ne vai-
rāk kā līdz pusei. Tas nepieciešams, lai izvairītos 
no produkta pārliešanas pāri trauka malām.

 PAGRIEZIET FUNKCIJU IESTATĪŠANAS POGU  līdz atrodiet funkciju 
„Auto".

 PAGRIEZIET REGULĒŠANAS SLĒDZI  līdz atrodiet funkciju „6Th 
Sense Steam”.

 NOSPIEDIET OK , lai apstiprinātu izvēli. Automātiski pārslēgsies nākamais 
iestatījums.

 PAGRIEZIET REGULĒŠANAS SLĒDZI , lai iestatītu tvaicēšanas laiku.

 NOSPIEDIET „START” POGU. 

TVAICĒTĀJS IR  paredzēts  lietošanai tikai mikroviļņu režīmā!
NEKAD NELIETOJIET TO AR CITĀM KRĀSNS FUNKCIJĀM. 

LIETOJOT TVAICĒTĀJU  ar citām krāsns funkcijām, iespējami tā bojājumi. 
PIRMS KRĀSNS IESLĒGŠANAS VIENMĒR PĀRLIECINIETIES , vai grozāmā plate var 
brīvi griezties.
VIENMĒR NOVIETOJIET  tvaicētāju uz stikla grozāmās plates. 

  



23

APKOPE UN TĪRĪŠANA

PARASTI TĪRĪŠANA IR VIENĪGAIS , kas nepieciešams 
apkopei. 

JA KRĀSNS NETIKS  uzturēta tīra, tās virsma var tikt-
Bojāta, kas savukārt var ietekmēt ierīces eks-
pluatācijasIlgumu un, iespējams, radīt bīstamu 
Situāciju.

NEIZMANTOJIET METĀLISKUS SŪKĻUS, 

ABRAZĪVUS TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻUS, 
 vilnas - tērauda diegu 
sūkļus, grubuļainas drā-
niņas, utt., kuras var sa-
bojāt vadības pulti, kā arī krāsns iekšējās 
un ārējās virsmas. Izmantojiet sūkli ar mai-
gu tīrīšanas līdzekli vai papīra dvieli ar iz-
smidzināmo stikla tīrūšanas līdzekli. Tīriet 
ar izsmidzināmo stikla tīrīšanas līdzekli un 
papīra dvieli.
NESMIDZINIET   tieši uz krāsni.

REGULĀRI,  īpaši, ja ir kaut kas pārlijis, 
izņemiet grozāmo plati, plates pa-
matni un noslaukiet krāsns pa-
matni tīru.

ŠĪ MIKROVIĻŅU KRĀSNS PAREDZĒTA  darbībai ar uzlik-
tu grozāmo plati.

NEIZMANTOJIET  mikroviļņu krāsni, ja grozā-
mā plate ir izņemta, lai to notīrītu.

IZMANTOJIET MAIGU TĪRĪŠANAS LĪDZEKLI,  ūdeni un 
mīkstu drāniņu, lai notīrītu iekšējās virsmas, 
durvju priekšējo un aizmugurējo virsmu, kā arī 
atvērumu.

NEPIEĻAUJIET TAUKU  vai ēdiena daļu sakrā-
šanos ap durvīm.

TĪROT MIKROVIĻŅU KRĀSNIS , neizmantojiet 
tvaika tīrīšanas ierīces.

SMAKU LIKVIDĒŠANAI KRĀSNĪ  pievienojiet nedaudz 
citrona sulas ūdens tasē, novietojiet to uz gro-
zāmās plates un vāriet to dažas minūtes.

NOTURĪGU TRAIPU TĪRĪŠANAI  2-3 minūtes krāsnī pa-
vāriet tasītē ielietu ūdeni. Tvaiks atmiekšķēs 
traipus.

GRILA SILDELEMENTS  nav jātīra, jo tā lielais kar-
stums izdedzina visus taukus, bet virsmai virs 
grila ir nepieciešama regulāra tīrīšana.
 Tīrīšanai izmantojiet sūkli ar tīrīšanas līdzekli 
un siltu ūdeni. Ja grils netiek izmantots regulā-
ri, reizi mēnesī to vajag ieslēgt uz 
10 minūtēm.
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IESPĒJAMO PROBLĒMU APSKATS

JA KRĀSNS NEDARBOJAS,  neizsauciet meistaru līdz 
neesiet noskaidrojuši:

 � grozāmā plate un tās pamatne   ir vietā;
 � kontaktdakša  ir ievietota kontaktligzdā;
 � durvis  ir pareizi aizvērtas;
 � pārbaudiet drošinātājus  un pārliecinieties 

vai strāvas padeve ir aktīva;
 � pārbaudiet,  vai krāsnī ir pietiekama venti-

lācija.
 � Nogaidiet 10 minūtes, tad pamēģiniet krās-

ni 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 zvaniet servisam, lūdzu nosauciet produkta 
sērijas numuru un krāsns numuru (skat. servisa 
uzlīmi). Tālākos norādījumus meklējiet garanti-
jas dokumentos.

JA NEPIECIEŠAMA STRĀVAS VADA NOMAIŅA,  tad 
to drīkst aizstāt tikai ar oriģi-
nālo vadu, kuru var iegādā-
ties mūsu servisa organizā-
cijā. Strāvas vadu drīkst no-
mainīt tikai apmācīts servisa 
inženieris.

APKOPI DRĪKST VEIKT TIKAI APMĀCĪTS 
SERVISA INŽENIERIS.  Neapmācīti 
cilvēki nedrīkst veikt krāsns ap-
kopi un labošanu, t.sk., noņemt 
apvalkus, kuri aizsargā pret 
mikroviļņu starojuma ietekmi.
NENOŅEMIET KRĀSNS APVALKUS.

TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNĀ MAZGĀT DRĪKST:

GROZĀMĀS PLATES PAMATNI;

STIKLA GROZĀMO PLATI;

KRAUKŠĶU PLATES TURĒTĀJU;

REŽĢI;

UZMANĪGI TĪRĀMI:
STIKLA PLATI JĀTĪRA  mīkstā ūdenī ar tī-
rīšanas līdzekli. Stipri taukai-
nās vietas jātīra ar beržamo 
sūkli un maigu tīrīšanas lī-
dzekli.
VIENMĒR  ļaujiet stikla platei pirms tīrīšanas at-
dzist.

NE i egremdējiet stikla plati ūdenī un ne-
skalojiet to, ja tā ir karsta. Strauja atdzes-
ēšana var to sabojāt.
NELIETOJIET VILNAS - TĒRAUDA BERŽAMOS 

SŪKĻUS.  Ar tiem var saskrāpēt virsmu.

TVAICĒTĀJU.

APKOPE UN TĪRĪŠANA
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SASKAŅĀ AR IEC 60705.

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

DATI PAR SILDĪŠANAS FUNCIJAS VEIKTSPĒJAS PĀRBAUDI

TEHNISKIE PARAMETRI

Pārbaude Daudzums Apmēram laiks Jaudas līmenis Trauks

12.3.1 1000 g 12 - 13 min. 650 W  Pyrex 3.227

12.3.2 475 g 5 ½ min. 650 W  Pyrex 3.827

12.3.3 900 g 13 - 14 min. 750 W  Pyrex 3.838

13.3 500 g 10 min. 160 W

STRĀVAS SPRIEGUMS 230 V/50 HZ

JAUDAS PATĒRIŅŠ 2800 W

DROŠINĀTĀJS 16 A

MW IZEJAS JAUDA 900 W

GRILĒŠANA 1600 W

ĀRĒJIE IZMĒRI (AXPXD) 455 X 595 X 560

IEKŠĒJIE IZMĒRI (AXPXD) 210 X 450 X 420
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PAR APKĀRTĒJO VIDI

IEPAKOJUMAM  jābūt pilnībā pārstrā-
dājamam; uz to norāda atbils-
tošs simbols. Lai atbrīvo-
tos no iekārtas, ievērojiet vie-
tējos noteikumus. Iespējami 
bīstamus iesaiņojuma materiā-
lus (plastmasas maisiņus, polistirolu 
u.c.) glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
ŠĪ IERĪCE  ir marķēta saskaņā ar Eiropas Savie-
nības Direktīvu 2002/96/EC par Elektrisko un 
elektronisko iekārtu utilizāciju (WEEE). Nodro-
šinot pareizu atbrīvošanos no šī izstrādājuma, 
jūs palīdzat novērst iespējamu negatīvu ietek-
mi uz dabu un cilvēku veselību, ko var izraisīt 
nepareiza šā produkta likvidēšana.

SIMBOLS  uz produkta vai uz pavaddokumen-
tiem norāda, ka šī ierīce 
nav uzskatāma par sadzīves 
atkritumiem. Tā jānogādā at-
tiecīgā elektrisku un elektro-
nisku ierīču savākšanas vietā, 
lai to pārstrādātu. 
UTILIZĒŠANAI  jānotiek saskaņā 
ar vietējiem atkritumu pār-
strādes noteikumiem.
LAI IEGŪTU SĪKĀKUS 

NORĀDĪJUMUS PAR  šī izstrā-
dājuma apstrādi, atjauno-
šanu un pārstrādi, lūdzu, sazinieties ar vietē-
jo biroju, mājsaimniecības atkritumu pārstrā-
des dienestu vai ar veikalu, kur iegādājāties šo 
izstrādājumu.
PIRMS UTILIZĀCIJAS  nogrieziet strāvas vadu, lai ie-
rīci nevarētu pieslēgt barošanai.


