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Šīs instrukcijas būs pieejamas arī tīmekļa vietnē: www.whirlpool.eu

JŪSU UN CITU CILVĒKU DROŠĪBA IR ĻOTI SVARĪGA
Šī rokasgrāmata un pati ierīce sniedz svarīgus drošības brīdinājumus, kas vienmēr jāizlasa un jāievēro.

Visi drošības brīdinājumi sniedz konkrētu informāciju par potenciālo 
risku un norāda, kā mazināt savainojumu, bojājumu un elektriskās 
strāvas trieciena risku, kas var rasties ierīces nepareizas lietošanas dēļ. 
Rūpīgi ievērojiet tālāk minētos norādījumus:
- Izmantojiet aizsargcimdus visos izsaiņošanas un montāžas darbos. 
- Pirms ierīces uzstādīšanas, tai jābūt atvienotai no elektrotīkla.
- Uzstādīšanu un apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts tehniķis saskaņā 

ar ražotāja norādījumiem un vietējiem drošības normatīviem. 
Nelabojiet un nemainiet ierīces detaļas, ja vien tas nav tieši norādīts 
lietotāja rokasgrāmatā.

- Spēka kabeļa nomaiņu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis. 
Sazinieties ar autorizētu servisa centru.

- Saskaņā ar noteikumiem ierīce ir jāsazemē.
- Elektrības kabelim jābūt pietiekami garam, lai iebūvētu ierīci varētu 

ērti pievienot elektrotīklam.
- Lai ierīces uzstādīšana atbilstu spēkā esošiem drošības 

noteikumiem, nepieciešams izmantot daudzpolu atvienošanas 
slēdzi, kur minimālā atstarpe starp kontaktiem ir 3 mm.

- Neizmantojiet elektriskos sadalītājus, ja cepeškrāsns ir aprīkota ar 
spraudkontaktu.

- Nelietojiet pagarinātāja vadus.
- Nevelciet aiz ierīces elektroapgādes kabeļa.
- Pēc ierīces uzstādīšanas tās elektriskās sistēmas detaļas nedrīkst būt 

pieejamas.

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Šis ir briesmu simbols, kas norāda uz bīstamu situāciju un brīdina lietotājus par potenciālu risku jums un citiem 
cilvēkiem.
Visi drošības brīdinājumi tiek norādīti ar briesmu simbolu un šādiem terminiem:

 BĪSTAMI! Norāda uz bīstamu situāciju, kuru nenovēršot, radīsies nopietni savainojumi.

 BRĪDINĀJUMS Norāda uz bīstamu situāciju, kuru nenovēršot, var rasties nopietni savainojumi.
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- Ja indukcijas plates virsma ir ieplaisājusi, nelietojiet to un izslēdziet 
ierīci, lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku (tikai modeļiem 
ar indukcijas funkciju).

- Nepieskarieties ierīcei ar mitrām ķermeņa daļām un nelietojiet to, ja 
jums ir basas kājas.

- Šī ierīce ir paredzēta tikai ēdiena pagatavošanai mājas apstākļos. 
Nekāds cits pielietojums nav atļauts (piem., telpu apsilde). Ražotājs 
neuzņemas atbildību par nepiemērotu lietošanu vai nepareizu 
vadības elementu iestatīšanu.

- Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas uzkarst. Ievērojiet 
piesardzību, lai nepieskartos sildelementiem. Ļoti maziem (0-3 gadi) 
un maziem bērniem (3-8 gadi) jāatrodas drošā attālumā no ierīces, 
ja vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti.

- Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, sensoriem vai 
garīgiem traucējumiem vai bez pieredzes un zināšanām var lietot 
šo ierīci, ja tās tiek uzraudzītas vai instruētas par ierīces drošu 
lietošanu un izprot ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar 
ierīci. Tīrīšanu un ierīces apkopi nedrīkst veikt bērni bez pieaugušo 
uzraudzības.

- Lietošanas laikā un pēc tam nepieskarieties ierīces sildelementiem 
vai iekšējām virsmām – pastāv apdegumu risks. Neļaujiet ierīcei 
saskarties ar audumu vai citiem viegli uzliesmojošiem materiāliem, 
kamēr visas detaļas nav pilnīgi atdzisušas.

- Gatavošanas beigās, atverot cepeškrāsns durvis, esiet piesardzīgs, 
ļaujot karstajam gaisam vai tvaikam izkļūt pakāpeniski. Kad ierīces 
durtiņas ir aizvērtas, karstais gaiss tiek ventilēts caur atveri virs 
vadības paneļa. Nenobloķējiet ventilācijas atveres.

- Pannu un piederumi izņemšanai lietojiet virtuves cimdus un 
uzmanieties, lai nepieskartos sildelementiem.

- Nelieciet viegli uzliesmojošus materiālus ierīces tuvumā - var 
izcelties ugunsgrēks, ja ierīce ir nejauši tikusi ieslēgta.

- Nekarsējiet ierīcē blīvi aizvērtas burkas vai traukus. To iekšienē 
radītais spiediens var izraisīt kārbas uzsprāgšanu, kā rezultātā var 
sabojāt ierīci.

- Neizmantojiet no sintētiskiem materiāliem izgatavotus traukus.
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- Pārkarsusi eļļa un taukvielas var viegli aizdegties. Gatavojot ēdienu 
ar lielu tauku vai eļļas daudzumu, esiet ārkārtīgi piesardzīgi.

- Pārtikas žāvēšanas laikā nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības.
- Ja ēdiena gatavošanā tiek izmantoti alkoholiski dzērieni (piem., 

rums, konjaks, vīns), atcerieties, ka augstā temperatūrā alkohols 
izgaro. Rezultātā izdalījušies alkohola garaiņi var saskarties ar 
elektriskajiem sildelementiem un aizdegties.

- Nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu.
- Nepieskarieties cepeškrāsnij pirolīzes cikla laikā. Neļaujiet bērniem 

pirolīzes cikla laikā tuvoties cepeškrāsnij. Liekās šļakatas jāizslauka 
no cepeškrāsns kameras pirms tīrīšanas sākuma (tikai cepeškrāsnīm 
ar pirolīzes funkciju).

- Izmantojiet tikai šai cepeškrāsnij ieteicamo temperatūras zondi.
- Nelietojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla 

skrāpjus cepeškrāsns durvju stikla tīrīšanai, jo tie var saskrāpēt 
virsmu, kādēļ var saplaisāt stikls.

- Pirms spuldzītes nomaiņas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta, lai 
nepieļautu elektriskās strāvas trieciena risku.

- Nelietojiet alumīnija foliju, lai apsegtu ēdiena gatavošanas trauku 
(tikai cepeškrāsnīm ar komplektā esošu ēdiena gatavošanas 
trauku).

Mājsaimniecības ierīču nodošana lūžņos
- Šī ierīce izgatavota no pārstrādājamiem un atkārtoti izmantojamiem materiāliem. Utilizējiet saskaņā 

ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem. Pirms utilizācijas nogrieziet strāvas kabeli.
- Plašāku informāciju par lietotu mājsaimniecības ierīču apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi var iegūt 

pie vietējiem varas pārstāvjiem, atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzējiem vai veikalā, kur ierīci 
iegādājāties.

Izpakojiet ierīci un pārliecinieties, ka tā nav bojāta pārvadāšanas laikā un durtiņas labi aizveras. Ja atklājas 
kāda problēma, sazinieties ar pārdevēju vai tuvāko pēcpārdošanas servisu. Lai nepieļautu ierīces 
bojājumus, noņemiet tās polistirola pamatni tikai cepeškrāsns uzstādīšanas laikā.

IEBŪVĒJAMĀ MEZGLA SAGATAVOŠANA
• Ar krāsni saskarē esošajām virtuves ierīcēm jābūt karstumizturīgām (min. 90 °C).
• Uzmanīgi veiciet skapja griešanas darbus pirms krāsns uzstādīšanas vietā un rūpīgi notīriet visas koka 

skaidas un putekļus.
• Pēc uzstādīšanas krāsns pamatnei vairāk nedrīkst būt piekļuves.
• Lai ierīce darbotos pareizi, minimālā atstarpe starp darbvirsmu un krāsns augšmalu nedrīkst būt 

traucēta.

ELEKTROPIESLĒGUMS
Pārliecinieties, ka nominālu plāksnītē norādītas spriegums ir tāds pats kā elektrotīklā. Nominālu plāksnīte 
atrodas pie krāsns priekšējās malas (redzama atverot durtiņas).

UZSTĀDĪŠANA
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• Strāvas kabeļa nomaiņu (tips H05 RR-F 3 x 1,5 mm2) drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis. Sazinieties ar 
autorizētu servisa centru.

VISPĀRĪGIE IETEIKUMI

Pirms lietošanas:
- Noņemiet no piederumiem iepakojuma kartona daļas, aizsargplēvi un uzlīmes.
- Izņemiet piederumus no krāsns un uzkarsējiet to līdz 200°C apmēram uz stundu, lai likvidētu 

aizsargājošās smērvielas un izolācijas materiālu smakas.

Lietošanas laikā:
- Nelieciet smagus priekšmetus uz durtiņām, jo tā tās var sabojāt.
- Necērties ciet durtiņas, nekariniet neko pie to roktura.
- Nenosedziet krāsns iekšieni ar alumīnija foliju.
- Nepieļaujiet ūdens iekļūšanu karstā cepeškrāsnī, jo tas var sabojāt emaljas pārklājumu.
- Nebīdiet katlus vai pannas pāri cepeškrāsns pamatnei, jo tas var sabojāt emaljas pārklājumu.
- Pārliecinieties, ka citu ierīču elektriskie vadi neskaras pie krāsns daļām u netiek iespiesti durtiņās.
- Nepakļaujiet plīti āra atmosfēras iedarbībai.

Atbrīvošanās no iepakojuma materiāliem
Viss iepakojuma materiāls ir atkārtoti pārstrādājams un apzīmēts ar pārstrādes simbolu . Dažādas 
iepakojuma daļas tādējādi jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar vietējiem atkritumu apstrādes noteikumiem.

Izstrādājuma nodošana lūšņos
- Šī iekārta ir marķēta saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu 

atkritumiem (EEIA).
- Nodrošinot, ka šis izstrādājums tiek izmests atkritumos kā paredzēts, jūs palīdzat novērst nelabvēlīgu 

ietekmi uz dabu un cilvēku veselību, kas rastos tad, ja atkritumu apsaimniekošana notiktu kādā 
nepareizā veidā.

- Uz šī izstrādājuma vai komplektā ietilpstošajiem dokumentiem redzamais simbols  norāda, ka to 
nedrīkst izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet gan jānogādā atbilstošā savākšanas centrā 
elektriska un elektroniska aprīkojuma pārstrādei.

Enerģijas taupīšana
- Uzkarsējiet krāsni tikai līdz tādai temperatūrai, kāda norādīta receptē.
- Izmantojiet tumšas vai lakotas melnas emaljētas cepešpannas un traukus, jo tie ļoti labi absorbē 

karstumu.
- Pirms gatavošanas laika iestatīšanas, izslēdziet cepeškrāsni uz 10/15 minūtēm. Pārtika, kam 

nepieciešama ilgāka gatavošana, turpinās gatavoties arī pēc krāsns izslēgšanas.

- Šī cepeškrāsns, kuras daļas saskaras ar pārtikas produktiem, atbilst Eiropas standartam ( ) n.1935/
2004; tā ir paredzēta, izgatavota un tiek pārdota saskaņā ar zemsprieguma direktīvas 2006/95/CE (ko 
aizstāj direktīva 73/23/CEE un attiecīgie pielikumi), kā arī elektromagnētiskās savietojamības 
direktīvas 2004/108/CE drošības un aizsardzības prasībām.

Cepeškrāsns nedarbojas:
• Pārbaudiet elektropieslēguma kabeli un vai tas pievienots elektrotīklam.
• Ieslēdziet krāsni un restartējiet, lai redzētu, vai kļūme novērsta.

Elektroniskais programmētājs nedarbojas:
• Ja ekrānā ir redzams burts „ ”, kam seko skaitlis, sazinieties ar tuvāko klientu apkalpošanas centru. 

Šādā gadījumā norādiet skaitli, kas seko pēc burta „ ”.

DROŠĪBA UN VIDE 

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA 

PROBLĒMRISINĀŠANAS PAMĀCĪBA
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Pirms sazināties ar pēcpārdošanas servisu:
1. Mēģiniet atrisināt problēmu saviem spēkiem, izmantojot šeit atrodamo „Problēmrisināšanas 

pamācību”.
2. Izslēdziet ierīci un ieslēdziet vēlreiz, lai redzētu, vai problēma ir novērsta.
Ja pēc iepriekšminētajām pārbaudēm problēma nav novērsta, sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas 
servisu.
Vienmēr norādiet:
• īsu kļūmes aprakstu;
• precīzu krāsns tipu un modeli;
• servisa numuru (skaitli, kas nominālu plāksnītē atrodas aiz vārda Service), kas atrodas krāsns nišas 

labajā pusē (redzams, ja durtiņas atvērtas). Servisa numurs atrodams arī garantijas grāmatiņā;
• Jūsu adresi;
• Jūsu tālruņa numuru.

Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu klientu apkalpošanas centru (lai izmantotu tikai 
oriģinālās rezerves daļas un remonts tiktu veikts pareizi).

Cepeškrāsns korpuss
SVARĪGI: Neizmantojiet kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Ja kāds no šiem līdzekļiem nejauši 
nokļūst uz ierīces, nekavējoties notīriet tos ar mitru mikrošķiedru drānu.
• Tīriet virsmas ar mitru mikrošķiedru drānu. Ja tā ir ļoti netīra, pievienojiet ūdenim dažus pilienus 

mazgājamā līdzekļa. Beigās noslaukiet mitrumu ar sausu lupatiņu.

Krāns iekšpuse
SVARĪGI: Neizmantojiet asus sūkļus vai metāla skrāpjus vai tīrītājus. Laika gaitā tas var sagraut 
emaljētās virsmas un krāsns durtiņu stiklu.
• Pēc katras lietošanas ļaujiet krāsnij atdzist un tīriet, kamēr vēl tā ir silta, lai notīrītu uzkrājušos 

netīrumus un traipus, ko radījušas ēdiena atliekas (piem., pārtika ar lielu cukura saturu).
• Lietojiet cepeškrāsnij piemērotus tīrīšanas līdzekļus un precīzi ievērojiet ražotāja norādījumus.
• Tīriet durtiņu stiklu ar piemērotu šķidro mazgāšanas līdzekli. Lai atvieglotu tīrīšanu, krāsns durtiņas 

var noņemt (skatiet APKOPE).
• Lai notīrītu krāsns dobuma griestus, augšējo grila sildelementu (sk. APKOPE) var nolaist (tikai dažos 

modeļos).
PIEZĪME: Sulīgu produktu (piemēram, picu, dārzeņu un citu produktu) gatavošanas laikā 
cepeškrāsns durvju iekšpusē un ap blīvējumu var veidoties kondensāts. Kad krāsns ir atdzisusi, 
tīriet durtiņu iekšpusi ar lupatiņu vai sūkli.

Piederumi:
• Iemērciet piederumus ūdenī ar mazgāšanas līdzekli tūlīt pēc lietošanas, apstrādājot ar virtuves 

cimdiem laikā, kad tās vēl karstas.
• Pārtika atliekas var viegli notīrīt ar suku vai sūkli.

Krāsns aizmugurējās sienas un katalītisko sānu paneļu tīrīšana:
SVARĪGI: neizmantojiet kodīgus vai abrazīvus līdzekļus, rupjas birstes, katlu beržamos vai 
smidzināmos līdzekļus, kas var bojāt katalītiskās virsmas un sabojāt to paštīrošās īpašības.
• Darbiniet tukšu cepeškrāsni, izmantojot ventilatora funkciju 200 °C apmēram stundu
• Tālāk, ļaujiet ierīcei atdzist pirms likvidējat ēdiena atlikumus ar sūkli.

PĒCPĀRDOŠANAS APKALPOŠANAS SERVISS

TĪRĪŠANA

 BRĪDINĀJUMS - Nekad neizmantojiet tvaika tīrīšanas aprīkojumu.
- Tīriet krāsni tikai tad, ja tā ir atdzisusi tik tālu, ka tai var pieskarties.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
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DURTIŅU NOŅEMŠANA

Lai noņemtu durtiņas:
1. Atveriet durvis līdz galam vaļā.
2. Paceliet fiksatorus un bīdiet tos uz priekšu līdz galam (1 att.).
3. Aizveriet durvis līdz galam (A), paceliet tās uz augšu (B) un pagrieziet (C), līdz atbloķējas (D) (2 att.).

Durvju ievietošana atpakaļ:
1. Ievietojiet eņģes to ligzdās.
2. Atveriet durtiņas līdz galam vaļā.
3. Nolaidiet divus fiksatorus.
4. Aizveriet durtiņas.

AUGŠĒJO SILDELEMENTU PĀRVIETOŠANA (TIKAI DAŽOS MODEĻOS)
1. Izņemiet piederumu turētāja sānu restes (3 att.).
2. Nedaudz izvelciet uz āru sildelementu (4 att.) un nolaidiet to (5 att.).
3. Lai uzliktu sildelementu atpakaļ, celiet to augšup, velkot nedaudz uz sāniem un pārliecinieties, ka to 

balstās sānu atbalstos.

APKOPE
 BRĪDINĀJUMS - Izmantojiet virtuves cimdus.

- Pirms sekojošo darbību veikšanas pārliecinieties, ka krāsns ir pietiekami 
atdzisusi.

- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

1 att. 2 att.

3 att. 4 att. 5 att.
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CEPEŠKRĀSNS SPULDZES MAIŅA
Lai nomainītu aizmugurējo spuldzi (ja tāda ir):
1. Atvienojiet cepeškrāsni no elektrotīkla.
2. Noskrūvējiet spuldzes pārsegu (6 att.), nomainiet spuldzi (skatiet informāciju par spuldzes tipu) un 

pieskrūvējiet atpakaļ spuldzes pārsegu.
3. Pievienojiet krāsni no elektrotīklam.
Lai nomainītu sānu spuldzi (ja tāda ir):
1. Atvienojiet cepeškrāsni no elektrotīkla.
2. Noņemiet piederumu turētāja sānu restes, ja tādas ir (3 att.).
3. Izmantojiet skrūvgriezi, lai noņemtu spuldzes pārsegu (7 att.).
4. Nomainiet spuldzi (skatiet informāciju par spuldzes tipu) (8 att.).
5. Uzstādiet atpakaļ spuldzes pārsegu, cieši to piespiežot, līdz tas nofiksējas tam paredzētajā vietā 

(9 att.).
6. Uzstādiet atpakaļ piederumu turētāja sānu restes.
7. Pievienojiet krāsni no elektrotīklam.

PIEZĪME:
- Izmantojiet tikai šādas kvēlspuldzes: 25–40 W/230 V tips E-14, T300 °C vai šādas halogēnlampas: 

20-40 W/230 V tips G9, T300 °C
- Spuldzes pieejamas klientu apkalpošanas centrā.
- Ierīcē izmantotā spuldze ir īpaši izstrādāta izmantošanai elektroierīcēs, un tā nav paredzēta telpu 

apgaismošanai (Eiropas Komisijas regula (EK) nr. 244/2009).

SVARĪGI:
- Ja izmantojat halogēnlampas, neaiztieciet tās ar pirkstiem, jo pirkstu nospiedumi var 

sabojāt tās.
- Neizmantojiet cepeškrāsni, ja nav uzlikts spuldzes pārsegs.

6 att. 7 att. 8 att. 9 att.
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INFORMĀCIJU PAR PIESLĒGUMU ELEKTROTĪKLAM SKATIETIES UZSTĀDĪŠANAS SADAĻĀ

1. Vadības panelis
2. Augšējais sildelements/grils
3. Dzesējošais ventilators (nav redzams)
4. Datu plāksnīte (nedrīkst noņemt)
5. Apgaismojums
6. Lokveida sildelements (nav redzams)
7. Ventilators
8. Rotējošs iesms (ja uzstādīts)
9. Apakšējais sildelements (nav redzams)
10. Durvis
11. Plauktu novietojums (plauktu skaits ir norādīts cepeškrāsns priekšpusē)
12. Aizmugurējā siena
PIEZĪME: 
- Ēdiena gatavošanas laikā dzesējošais ventilators var ieslēgties periodiski, lai mazinātu enerģijas 

patēriņu.
- Pēc gatavošanas beigām, kad cepeškrāsns izslēgta, dzesējošais ventilators var vēl kādu laiku 

darboties.
- Ja ēdiena gatavošanas laikā tiek atvērtas cepeškrāsns durtiņas, sildelementi izslēdzas.

KOMPLEKTĀCIJĀ IEKĻAUTIE PIEDERUMI

A. STIEPĻU PLAUKTS: to var izmantot produktu grilēšanai vai kā pannu, pīrāgu veidņu un citu 
cepeškrāsnij piemērotu gatavošanas piederumu turētāju.

B. ŠĶIDRUMU SAVĀKŠANAS PANNA: šķidruma savākšanas panna paredzēta novietošanai zem stiepļu 
plaukta, lai savāktu taukvielas vai arī izmantojama kā cepešpanna gaļas, zivju, dārzeņu, itāļu sāļās 
maizes un citu produktu pagatavošanai.

C. BĪDĀMĀS VADOTNES: lai atvieglotu piederumu ievietošanu un izņemšanu.
D. KATALĪTISKIE PANEĻI: lai ērtāk un rūpīgāk notīrītu cepeškrāsns sienas.
E. CEPŠANAS PANNA: maizes un mīklas izstrādājumu cepšanai, kā arī cepešu, pergamentā ietītu zivju 

un citu ēdienu pagatavošanai.
Piederumu skaits var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.
KOMPLEKTĀCIJĀ NEIEKĻAUTIE PIEDERUMI
Tos jāiegādājas klientu apkalpošanas centrā.

CEPEŠKRĀSNS LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

A att. B att. C att. D att. E att.
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STIEPĻU PLAUKTU UN CITU PIEDERUMU IEVIETOŠANA CEPEŠKRĀSNĪ 
1. Ievietojiet stiepļu plauktu horizontāli, ar paaugstināto "A" daļu virzienā uz augšu (Fig. 1).
2. Citi piederumi, piemēram, taukvielu panna un cepešpanna, tiek ievietoti tā, ka līdzenās daļas "B" izvirzījums ir vērsts 

augšup (Fig. 2).

VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS
ELEKTONISKAIS PROGRAMMĒTĀJS

1. FUNKCIJU PĀRSLĒGS: Ieslēgšanas/izslēgšanas un funkciju pārslēgs
2. PĀRLŪKOŠANAS SLĒDZIS: izvēlnes pārlūkošanai un iepriekš iestatīto vērtību pielāgošanai
PIEZĪME: Slēdži ir izbīdāmi. Piespiediet slēdžu vidusdaļā, un tie izbīdīsies.
3. POGA : lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā
4. POGA : lai izvēlētos un apstiprinātu iestatījumus

FUNKCIJU SARAKSTS
Pagrieziet slēdzi "Funkcijas" jebkurā stāvoklī un cepeškrāsns ieslēgsies: displejā tiks parādītas funkcijas vai 
saistītās apakšizvēlnes.
Apakšizvēlnes var izvēlēties, pagriežot slēdzi līdz funkcijai GRILL (GRILĒŠANA), SPECIALS (PAPILDU 
FUNKCIJAS), SETTINGS (IESTATĪJUMI), BREAD/PIZZA (MAIZE/PICA), AUTOMATIC OVEN CLEANING 
(AUTOMĀTISKĀ TĪRĪŠANA).
Piezīme. Lai iegūtu informāciju par sarakstu un funkciju aprakstus, skatiet 100. lapa. lapā esošo 
tabulu.
DISPLEJA APRAKSTS

A. Sildelementu displejs tiek aktivizēts dažādu gatavošanas funkciju laikā
B. Laika pārvaldības simboli: taimeris, gatavošanas laiks, gatavošanas laika beigas, laiks
C. Informācija par izvēlētajām funkcijām
D. Izvēlēta automātiskā funkcija BREAD/PIZZA (MAIZE/PICA)
E. Durvju bloķēšanas indikācija automātiskās tīrīšanas laikā (pirolītiskā tīrīšana)
F. Cepeškrāsns iekšējā temperatūra
G. Pirolīzes funkcija (šim modelim nav pieejama)
H. Apbrūnināšana
I. Papildu funkcijas: Atkausēšana, Siltuma saglabāšana, Raudzēšana

CEPEŠKRĀSNS IESLĒGŠANA, VALODAS IESTATĪŠANA
Pirmajā krāsns ieslēgšanas reizē displejā parādās: ENGLISH (ANGĻU VALODA)
Pagrieziet pārlūkošanas slēdzi, līdz ir redzama vēlamā valoda, un pēc tam nospiediet pogu , lai to 
apstiprinātu.

Fig. 1 Fig. 2 

A

B C D

E

I H G F
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CEPEŠKRĀSNS IESLĒGŠANA - DIENNAKTS LAIKA IESTATĪŠANA

Pēc valodas iestatīšanas jāiestata diennakts laiks. Displejā mirgo divi stundas cipari.
1. Pagrieziet slēdzi "Pārlūkot", lai parādītu pareizu stundu.
2. Nospiediet pogu , lai apstiprinātu; displejā sāk mirgot divi minūtes cipari.
3. Pagrieziet slēdzi "Pārlūkot", lai parādītu pareizas minūtes.
4. Nospiediet pogu , lai apstiprinātu.
Lai mainītu laiku, piemēram, pēc elektrības piegādes pārtraukuma, skatiet nākamo sadaļu (IESTATĪJUMI).

GATAVOŠANAS FUNKCIJU IZVĒLE

1. Pagrieziet slēdzi "Funkcijas" līdz vajadzīgajai funkcijai: displejā tiks parādīti gatavošanas iestatījumi.
2. Ja redzamās vērtības ir tās, kas nepieciešamas, nospiediet . Lai tās mainītu, rīkojieties, kā norādīts 

tālāk.

TEMPERATŪRAS/GRILA PARAMETRU IESTATĪŠANA
Lai mainītu temperatūru vai grila parametrus, rīkojieties šādi:

1. Pagrieziet slēdzi "Pārlūkot" līdz vajadzīgajai vērtībai.
2. Nospiediet pogu , lai apstiprinātu.

ĀTRĀ IEPRIEKŠĒJĀ UZSILDĪŠANA

1. Pagrieziet slēdzi "Pārlūkot" līdz simbolam , lai izvēlētos ātrās iepriekšējās uzsildīšanas funkciju.
2. Apstipriniet izvēli, nospiežot : displejā tiek parādīti iestatījumi.
3. Ja ieteiktā temperatūra ir atbilstoša, nospiediet pogu . Lai mainītu temperatūru, veiciet iepriekš minētās 

darbības. Displejā tiks parādīts paziņojums PRE. Kad sasniegta iestatītā temperatūra, displejā parādīsies 
attiecīgā vērtība (piemēram, 200 °C) un atskanēs skaņas signāls. Iepriekšējās uzsildīšanas beigās 
cepeškrāsns automātiski izvēlēsies tradicionālās gatavošanas funkciju .
Šajā brīdī cepeškrāsnī var ievietot pagatavošanai paredzētos produktus.

4. Ja vēlaties iestatīt citu gatavošanas funkciju, pagrieziet slēdzi "Funkcijas" un izvēlieties vajadzīgo.

GATAVOŠANAS LAIKA IESTATĪŠANA
Šo funkciju var izmantot, lai veiktu gatavošanu iepriekš iestatītā laika posmā - no 1 minūtes līdz maksimāli 
pieļaujamam šai funkcijai paredzētajam laikam, pēc kura cepeškrāsns automātiski izslēgsies.

1. Kad temperatūra apstiprināta, sāks mirgot simbols .
2. Pagrieziet regulēšanas slēdzi, lai parādītu vajadzīgo gatavošanas laiku.
3. Lai apstiprinātu izvēlēto laiku, nospiediet pogu .
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Cepeškrāsns automātiski apstiprinās izvēli 10 sekunžu laikā pēc pēdējās veiktās darbības.

GATAVOŠANAS LAIKA BEIGU/ATLIKTĀS IESLĒGŠANAS IESTATĪŠANA
SVARĪGI: Atliktā ieslēgšana nav pieejama šādām funkcijām: ĀTRĀ IEPRIEKŠĒJĀ UZSILDĪŠANA, 
MAIZE/PICA
PIEZĪME: Izmantojot šo iestatījumu, izvēlētā temperatūra tiek sasniegta pakāpeniskāk, tādēļ 
gatavošanas laiki būs nedaudz ilgāki nekā tie, kas minēti tabulā.
Gatavošanas laika beigas var iestatīt, atliekot gatavošanas uzsākšanu līdz pat 23 stundām un 59 minūtēm. 
To var paveikt tikai tad, ja ir iestatīts gatavošanas laiks.
Pēc gatavošanas laika iestatīšanas displejā tiks parādītas gatavošanas laika beigas (piemēram, 15.45), un 
sāks mirgot simbols .

Lai atliktu gatavošanas beigu laiku un tādējādi arī gatavošanas sākuma laiku, rīkojieties šādi:
1. Pagrieziet slēdzi "Pārlūkot", lai parādītu laiku, kad jābeidzas gatavošanai (piemēram, 16.00).
2. Apstipriniet izvēlēto vērtību, nospiežot pogu : sāks mirgot divi gatavošanas laika punkti, norādot, 

ka iestatīšana veikta pareizi.
3. Cepeškrāsns automātiski atliks gatavošanas sākumu, lai pabeigtu gatavošanu iestatītajā laikā.
Tomēr iestatītās vērtības (temperatūru, grilēšanas iestatījumu, gatavošanas laiku) var mainīt 
jebkurā laikā, izmantojot pogu  un pēc tam slēdzi "Pārlūkot", lai mainītu vērtības un pogu , lai 
apstiprinātu.
Taimeris

Šo funkciju var izmantot tikai tad, ja cepeškrāsns ir izslēgta. Funkcija ir piemērota, piemēram, pastas 
gatavošanas laika pārraudzībai. Maksimālais laiks, ko var iestatīt, ir 23 stundas un 59 minūtes.
1. Kad slēdzis "Funkcijas" ir nulles stāvoklī, pagrieziet slēdzi "Pārlūkot", lai parādītu vajadzīgo laiku.
2. Nospiediet pogu , lai sāktu laika atskaiti. Kad iestatītais laiks pagājis, displejā tiks parādīta vērtība 

"END" un atskanēs skaņas signāls. Lai izslēgtu skaņas signālu, nospiediet pogu  (displejā tiks 
parādīts diennakts laiks).

POGU UN SLĒDŽU BLOĶĒŠANA

Šo funkciju var izmantot, lai vadības panelī bloķētu pogu un slēdžu darbību.
Lai aktivizētu funkciju, aptuveni 3 sekundes turiet vienlaikus nospiestu  un . Kad tā aktivizēta, ar pogām 
saistītās funkcijas tiek bloķētas un displejā parādās atslēgas simbols. Šo funkciju var aktivizēt arī gatavošanas 
laikā. Lai to deaktivizētu, atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības. Kad pogu un slēdžu bloķēšanas funkcija 
aktivizēta, cepeškrāsni var izslēgt, pagriežot slēdzi līdz 0 (nulle). Tomēr šādā gadījumā iepriekš izvēlēto funkciju 
būs jāiestata atkārtoti.

PAPILDU FUNKCIJU IZVĒLE
Pagrieziet funkciju slēdža indikatoru pret simbolu , lai piekļūtu apakšizvēlnei, kurā ir četras īpašas 
funkcijas.
Lai veiktu pārlūkošanu, izvēlieties un aktivizējiet kādu no šīm funkcijām, un pēc tam rīkojieties šādi:

1. Pagrieziet slēdzi "Funkcijas" līdz simbolam : displejā tiks parādīta norāde "DEFROST" 
(Atkausēšana) un attiecīgs simbols.
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2. Pagrieziet "Pārlūkošanas" slēdzi, lai ritinātu funkciju sarakstu: ATKAUSĒŠANA, SILTUMA 
SAGLABĀŠANA, RAUDZĒŠANA, ECO GAISA PLŪSMA

3. Nospiediet pogu , lai apstiprinātu.

APBRŪNINĀŠANA
Gatavošanas beigās, izmantojot noteiktas funkcijas, displejā tiks parādīta apbrūnināšanas iespēja. Šo 
funkciju var lietot tikai tad, kad ir iestatīts gatavošanas laiks.

Gatavošanas laika beigās displejā ir redzams paziņojums: "PRESS  TO BROWN" (Nospiest , lai 
apbrūninātu). Nospiediet pogu , un cepeškrāsns uzsāks 5 minūšu ilgu apbrūnināšanas ciklu. Šo funkciju 
var izvēlēties ne vairāk kā divas reizes pēc kārtas.

FUNKCIJAS MAIZE/PICA IZVĒLE
Pagrieziet slēdzi "Funkcijas" līdz simbolam , lai piekļūtu apakšizvēlnei, kurā ir automātiskās gatavošanas 
funkcijas "maizei" un "picai".

Maize

1. Pagrieziet slēdzi "Funkcijas" līdz simbolam : displejā parādās norāde "BREAD" (Maize) un AUTO 
(Automātiski).

2. Nospiediet , lai izvēlētos funkciju.
3. Pagrieziet slēdzi "Pārlūkot", lai iestatītu vajadzīgo temperatūru (starp 180 °C un 220 °C), un 

apstipriniet, nospiežot pogu .
4. Pagrieziet slēdzi "Pārlūkot", lai iestatītu vajadzīgo gatavošanas laiku, un nospiediet , lai sāktu 

gatavošanu.

Pica

1. Pagrieziet slēdzi "Funkcijas" līdz simbolam : displejā parādās norāde "BREAD" (Maize). Lai 
izvēlētos funkciju "PIZZA" (Pica), rīkojieties šādi:

2. Pagrieziet slēdzi "Pārlūkot": displejā tiks parādīta iespēja "PIZZA" (Pica).
3. Nospiediet , lai izvēlētos funkciju.
4. Pagrieziet slēdzi "Pārlūkot", lai iestatītu vajadzīgo temperatūru (starp 220 °C un 250 °C), un 

apstipriniet, nospiežot pogu .
5. Pagrieziet slēdzi "Pārlūkot", lai iestatītu vajadzīgo gatavošanas laiku, un nospiediet , lai sāktu 

gatavošanu.

IESTATĪJUMS
Pagrieziet funkciju slēdža indikatoru pret simbolu , lai piekļūtu apakšizvēlnei ar pieciem displeja 
iestatījumiem, kurus var mainīt.

Valoda
1. Pagrieziet pārlūkošanas slēdzi, līdz ir redzams uzraksts LANGUAGE (VALODA).
2. Nospiediet , lai piekļūtu iestatījumam.
3. Pagrieziet pārlūkošanas slēdzi, līdz ir redzama vēlamā valoda, un pēc tam nospiediet apstiprināšanas 

pogu .

Pulkstenis
Pagrieziet pārlūkošanas slēdzi, līdz ir redzams uzraksts CLOCK (PULKSTENIS). Lai mainītu diennakts laiku, 
skatiet iepriekšējo nodaļu (DIENNAKTS LAIKA IESTATĪŠANA).
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Ekonomiskais režīms
Kad ir izvēlēts (ieslēgts) EKONOMISKAIS režīms, tiek samazināts ekrāna spilgtums un pulkstenis, krāsnij esot
gaidstāves režīmā, tiek rādīts 3 minūtes. Lai apskatītu informāciju displejā, vienkārši nospiediet kādu pogu 
vai pagrieziet kādu slēdzi.
1. Pagrieziet pārlūkošanas slēdzi, līdz ir redzams uzraksts "ECO" (ekonomiskais režīms).
2. Nospiediet , lai piekļūtu iestatījumam (ON/OFF (ieslēgts/izslēgts)).
3. Pagrieziet pārlūkošanas slēdzi, lai izvēlētos vēlamo iestatījumu, un apstipriniet izvēli, nospiežot 

pogu .
4. Ja gatavošanas laikā ir aktivizēts ekonomiskais režīms, cepeškrāsns lampa tiek izslēgta 1 minūti pēc 

gatavošanas sākuma un tiek atkārtoti ieslēgta, kad lietotājs veic kādu darbību.

Skaņas signāls
Lai aktivizētu vai deaktivizētu skaņas signālu, rīkojieties šādi:
1. Pagrieziet pārlūkošanas slēdzi, līdz ir redzams uzraksts "SOUND" (SKAŅA).
2. Nospiediet , lai piekļūtu iestatījumam (ieslēgts/izslēgts).
3. Pagrieziet pārlūkošanas slēdzi, lai izvēlētos vēlamo iestatījumu, un apstipriniet izvēli, nospiežot 

pogu .

Spilgtums
Lai mainītu displeja spilgtumu, rīkojieties šādi:
1. Pagrieziet slēdzi "Pārlūkot", lai parādītu funkciju "BRIGHTNESS" (Spilgtums).
2. Nospiediet pogu : displejā parādīsies cipars 1.
3. Pagrieziet slēdzi "Pārlūkot", lai palielinātu vai samazinātu spilgtumu, un apstipriniet izvēli, nospiežot 

pogu .
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FUNKCIJU APRAKSTA TABULA
FUNKCIJU PĀRSLĒGS

OFF 
(IZSLĒGTS) Lai apturētu gatavošanu un izslēgtu cepeškrāsni.

SPULDZE (LAMP) Lai ieslēgtu/izslēgtu cepeškrāsns iekšējo apgaismojumu.

SP
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DEFROST 
(ATKAUSĒŠANA)

Lai paātrinātu produktu atkausēšanu. Novietojiet produktus uz vidējā 
plaukta. Neizsaiņojiet tos, lai nepieļautu produktu izžūšanu.

KEEP WARM 
(SILTUMA 

SAGLABĀŠANA)

Lai saglabātu tikko pagatavotus produktus siltus un kraukšķīgus (piemēram, 
gaļu, cepešus vai pīrāgus). Novietojiet produktus uz vidējā plaukta. Funkcija 
netiks aktivizēta, ja cepeškrāsns temperatūra pārsniegs 65°C.

RISING 
(RAUDZĒŠANA)

Lai pareizi raudzētu saldumu vai pīrāgu mīklu. Lai nodrošinātu rūgšanas 
kvalitāti, funkcija netiks aktivizēta, ja cepeškrāsns temperatūra ir augstāka 
par 40 °C. Novietojiet mīklu uz otrā plaukta. Cepeškrāsni iepriekš nav 
jāsakarsē.

ECO FORCED 
AIR 

(GAISA PLŪSMA 
EKONOMISKAJ

Ā REŽĪMĀ)

Lai ceptu pildītu cepeti un gaļu gabalos uz viena plaukta. Šajā funkcijā laiku 
pa laikam ieslēdzas viegla ventilatora plūsma, kas novērš pārlieku ēdiena 
izžūšanu. Izmantojot šo ekonomisko funkciju, gatavošanas laikā lampa 
paliek izslēgta un var tikt uz laiku ieslēgta, nospiežot apstiprināšanas pogu. 
Ieteicams izmantot 3. līmeni. Cepeškrāsni nav nepieciešams uzsildīt.

CONVENTIONAL 
(STATISKI)

Lai pagatavotu jebkura veida produktus, novietojot tos tikai uz viena 
plaukta. Izmantojiet 3. plauktu. Lai pagatavotu picu, pīrāgus un saldumus ar 
šķidru pildījumu, izmantojiet 1. un 2. plauktu. Pirms produktu ievietošanas 
iepriekš uzsildiet cepeškrāsni.

CONVECTION 
BAKE 

(KONVEKCIJAS 
CEPŠANA)

Gaļas, pildītu pīrāgu (siera kūkas, strūdeles, augļu pīrāgu) un pildītu dārzeņu 
gatavošanai tikai vienā līmenī. Šī funkcija izmanto pārtrauktu, saudzīgu 
ventilatora darbību, kas novērš pārlieku produktu izžūšanu. Ir ieteicams 
izmantot 2. līmeni. Cepeškrāsni iepriekš nav jāsakarsē.

FORCED AIR 
(GAISA PLŪSMA)

Lai pagatavotu dažādus produktus, kuriem nepieciešama viena un tā pati 
temperatūra, un novietojot tos vienlaikus uz diviem plauktiem (piemēram, 
zivis, dārzeņus, pīrāgus). Šo funkciju var izmantot dažādu produktu pagata-
vošanai bez aromātu sajaukšanās. Ja vēlaties produktus pagatavot tikai uz 
viena plaukta, izvēlieties 3. plauktu. Lai pagatavotu produktus uz diviem 
plauktiem, pēc cepeškrāsns iepriekšējas uzsildīšanas izmantojiet 1. un 
4. plauktu.

MAXI COOKING 
(MAKSIMĀLĀ 

GATAVOŠANA)

Lai pagatavotu lielus gaļas gabalus (virs 2,5 kg). Izmantojiet 1. un 3. plauktu 
atkarībā no gaļas gabala lieluma. Cepeškrāsni iepriekš nav jāsakarsē. 
Gatavošanas laikā ieteicams apgriezt gaļu uz otru pusi, lai iegūtu vienmērīgu 
apbrūninājumu. Lai nepieļautu gaļas izžūšanu, periodiski aplaistiet to ar 
ūdeni (taukiem). Gatavošanas laikā ieteicams apgriezt gaļu uz otru pusi, lai 
iegūtu vienmērīgu apbrūninājumu. Lai nepieļautu gaļas izžūšanu, periodiski 
aplaistiet to ar ūdeni (taukiem).
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GRILL
(GRILĒŠANA)

Lai grilētu steikus, kebabus un desiņas; lai pagatavotu dārzeņu sautējumus 
un grauzdētu maizi. Novietojiet produktus uz 4. vai 5. plaukta. Grilējot gaļu, 
izmantojiet šķidrumu savākšanas pannu, lai savāktu gatavošanas laikā radu-
šos šķidrumu. Novietojiet produktus uz 3./4. plaukta, pievienojot aptuveni 
puslitra ūdens. Cepeškrāsni iepriekš nav jāsakarsē. Gatavošanas laikā cepeš-
krāsns durvīm jābūt aizvērtām.

TURBO GRILL
(TURBO GRILS)

Lai pagatavotu lielus gaļas gabalus (kājas, rostbifu, vistas). Novietojiet pro-
duktus uz vidējā plaukta. Izmantojiet šķidrumu savākšanas pannu, lai 
savāktu gatavošanas laikā radušos šķidrumu. Novietojiet produktus uz 
1./2. plaukta, pievienojot aptuveni puslitra ūdens. Cepeškrāsni iepriekš nav 
jāsakarsē. Gatavošanas laikā cepeškrāsns durvīm jābūt aizvērtām. Izmanto-
jot šo funkciju, varat lietot arī rotējošo iesmu, ja tāds ir. 

SETTINGS 
(IESTATĪJUMI)

Displeja iestatījumiem (laika, spilgtuma, skaņas signāla skaļuma, enerģijas 
taupīšanas funkcijas iestatīšanai).

BREAD/PIZZA
(MAIZE/PICA)

Lai pagatavotu dažāda veida un lieluma picas un maizi. Šajā funkcijā ir divas 
programmas ar iepriekš noteiktiem iestatījumiem. Norādiet vajadzīgās vērtī-
bas (temperatūru un laiku) un cepeškrāsns automātiski veiks gatavošanas 
ciklu. Pēc cepeškrāsns iepriekšējas uzsildīšanas novietojiet mīklu uz 
2. plaukta.

FAST PREHEATING 
(ĀTRĀ 

IEPRIEKŠĒJĀ 
UZSILDĪŠANA)

Ātrai cepeškrāsns uzsildīšanai. 

FUNKCIJU PĀRSLĒGS (Turpināt)
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GATAVOŠANAS TABULAS
Recepte Funkcija Iepriek-

šējā 
sildīšana

Plaukts (no 
apakšpuses)

Temp.
(°C)

Laiks
(min.)

Piederumi un piezīmes

Rauga kūkas

Jā 2/3 160-180 30-90 Kūkas veidne uz stiepļu 
plaukta

Jā 1-4 160-180 30-90

4. plaukts: kūkas veidne 
uz stiepļu plaukta
1. plaukts: kūkas veidne 
uz stiepļu plaukta

Pildīti pīrāgi 
(siera kūkas, 
strūdeles, ābolu 
pīrāgi)

Jā 3 160-200 30-85

Taukvielu panna/
cepšanas paplāte vai 
kūkas veidne uz stiepļu 
plaukta

Jā 1-4 160-200 35-90

4. plaukts: kūkas veidne 
uz stiepļu plaukta
1. plaukts: kūkas veidne 
uz stiepļu plaukta

Cepumi/groziņi

Jā 3 170-180 15-45 Taukvielu panna/
cepšanas paplāte

Jā 1-4 160-170 20-45
4. plaukts: vada plaukts
1. plaukts: taukvielu 
panna/cepšanas paplāte

Plaucētā mīkla

Jā 3 180-200 30-40 Taukvielu panna/
cepšanas paplāte

Jā 1-4 180-190 35-45

4. plaukts: cepešpanna 
uz stiepļu plaukta
1. plaukts: taukvielu 
panna/cepšanas paplāte

Bezē

Jā 3 90 110-150 Taukvielu panna/
cepšanas paplāte

Jā 1-4 90 130-150

4. plaukts: cepešpanna 
uz stiepļu plaukta
1. plaukts: taukvielu 
panna/cepšanas paplāte

Maize/pica/
fokača

Jā 1/2 190-250 15-50 Taukvielu panna/
cepšanas paplāte

Jā 1-4 190-250 20-50

4. plaukts: cepešpanna 
uz stiepļu plaukta
1. plaukts: taukvielu 
panna/cepšanas paplāte

Maize
(Maize)

Jā 2 180-220 30-50
Taukvielu panna/
cepšanas paplāte vai 
stiepļu plaukts

Pica
(Pica)

Jā 2 220-250 15-30 Taukvielu panna/
cepšanas paplāte
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Sasaldēta pica

Jā 3 250 10-15
3. plaukts: taukvielu 
panna/cepšanas paplāte 
vai stiepļu plaukts

Jā 1-4 250 10-20

4. plaukts: cepešpanna 
uz stiepļu plaukta
1. plaukts: taukvielu 
panna/cepšanas paplāte

Pikanti pīrāgi 
(dārzeņu pīrāgs, 
Lotringas pīrāgs)

Jā 2/3 180-190 40-55 Kūkas veidne uz stiepļu 
plaukta

Jā 1-4 180-190 45-60

4. plaukts: kūkas veidne 
uz stiepļu plaukta
1. plaukts: kūkas veidne 
uz stiepļu plaukta

Volovāni/
kārtainās mīklas 
cepumi

Jā 3 190-200 20-30 Taukvielu panna/
cepšanas paplāte

Jā 1-4 180-190 20-40

4. plaukts: cepešpanna 
uz stiepļu plaukta
1. plaukts: taukvielu 
panna/cepšanas paplāte

Lazanja/cepta 
pasta/kaneloni/
augļu pīrāgs

Jā 3 190-200 45-65
Taukvielu panna vai 
cepšanas paplāte uz 
stiepļu plaukta

Jērs/teļš/liellops/
cūka, 1 kg Jā 3 190-200 80-110

Taukvielu panna vai 
cepšanas paplāte uz 
stiepļu plaukta

Vista/trusis/pīle, 
1 kg Jā 3 200-230 50-100

Taukvielu panna vai 
cepšanas paplāte uz 
stiepļu plaukta

Tītars/zoss, 3 kg Jā 2 190-200 80-130
Taukvielu panna vai 
cepšanas paplāte uz 
stiepļu plaukta

Cepta zivs/papīrā 
pagatavota zivs 
(fileja, vesela)

Jā 3 180-200 40-60
Taukvielu panna vai 
cepšanas paplāte uz 
stiepļu plaukta

Pildīti dārzeņi 
(tomāti, cukīni, 
baklažāni)

Jā 2 180-200 50-60 Cepešpanna uz stiepļu 
plaukta

Grauzdēta maize - 5 3 (augsts) 3-6 Vada plaukts

Zivs fileja/steiks - 4 2 (vidējs) 20-30

4. plaukts: stiepļu 
plaukts (gatavošanas 
vidū apgrieziet 
produktus otrādi)
3. plaukts: taukvielu 
panna ar ūdeni

Desas/kebabi/
ribiņas/
hamburgeri

- 5
2-3

(Vidējs-
Augsts)

15-30

5. plaukts: stiepļu 
plaukts (gatavošanas 
vidū apgrieziet 
produktus otrādi)
4. plaukts: taukvielu 
panna ar ūdeni

Recepte Funkcija Iepriek-
šējā 

sildīšana

Plaukts (no 
apakšpuses)

Temp.
(°C)

Laiks
(min.)

Piederumi un piezīmes
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* Cepšanas ilgums ir aptuvens. Ēdienu var ņemt ārā no cepeškrāsns arī citā laikā pēc vajadzības.

Cept vistu 
1-1,3 kg - 2

2 (vidējs) 55-70

2. plaukts: stiepļu 
plaukts (kad pagājušas 
divas trešdaļas 
gatavošanas laika, 
apgrieziet produktus)
1. plaukts: taukvielu 
panna ar ūdeni

3 (augsts) 60-80

2. plaukts: rotējošais 
iesms (ja uzstādīts)
1. plaukts: taukvielu 
panna ar ūdeni

Cepta liellopu 
gaļa asiņaina 
1 kg

- 3 2 (vidējs) 35-50

Cepešpanna uz stiepļu 
plaukta (ja 
nepieciešams, apgrieziet 
produktus otrādi, kad 
pagājušas divas 
trešdaļas gatavošanas 
laika)

Jēra kāja/
apakšstilbs - 3 2 (vidējs) 60-90

Taukvielu panna vai 
cepešpanna uz stiepļu 
plaukta (ja 
nepieciešams, apgrieziet 
produktus otrādi, kad 
pagājušas divas 
trešdaļas gatavošanas 
laika)

Cept kartupeļus - 3 2 (vidējs) 45-55

Taukvielu panna/
cepšanas paplāte (ja 
nepieciešams, apgrieziet 
produktus otrādi, kad 
pagājušas divas 
trešdaļas gatavošanas 
laika)

Panēti dārzeņi - 3 3 (augsts) 10-25
Taukvielu panna vai 
cepešpanna uz stiepļu 
plaukta

Lazanja un gaļa Jā 1-4 200 50-100*

4. plaukts: cepešpanna 
uz stiepļu plaukta
1. plaukts: taukvielu 
panna vai cepešpanna 
uz stiepļu plaukta

Gaļa un kartupeļi Jā 1-4 200 45-100*

4. plaukts: cepešpanna 
uz stiepļu plaukta
1. plaukts: taukvielu 
panna vai cepešpanna 
uz stiepļu plaukta

Zivs un dārzeņi Jā 1-4 180 30-50*

4. plaukts: cepešpanna 
uz stiepļu plaukta
1. plaukts: taukvielu 
panna vai cepešpanna 
uz stiepļu plaukta

Recepte Funkcija Iepriek-
šējā 

sildīšana

Plaukts (no 
apakšpuses)

Temp.
(°C)

Laiks
(min.)

Piederumi un piezīmes
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PĀRBAUDĪTAS RECEPTES (saskaņā ar IEC 60350-1:2011-12 un DIN 3360-12:07:07)

Recepte Funkcija Iepriek-
šējā 

sildīšana

Plaukts (no 
apakšpuses)

Temp.
(°C)

Laiks
(min.)

Piederumi un piezīmes

IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.2

Smilšu cepumi

Jā 3 170 15-25 Taukvielu panna/
cepšanas paplāte

Jā 1-4 150 25-40

4. plaukts: cepšanas 
paplāte
1. plaukts: taukvielu 
panna/cepšanas paplāte

IEC 60350-1:2011-12 § 7.5.3

Mazas kūkas

Jā 3 170 20-30 Taukvielu panna/
cepšanas paplāte

Jā 1-4 160 25-35

4. plaukts: cepšanas 
paplāte
1. plaukts: taukvielu 
panna/cepšanas paplāte

IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.1

Biskvītkūka ar zemu 
tauku saturu

Jā 2 170 30-40 Kūkas veidne uz stiepļu 
plaukta

Jā 1-4 160 35-45

4. plaukts: kūkas veidne uz 
stiepļu plaukta
1. plaukts: kūkas veidne uz 
stiepļu plaukta

IEC 60350-1:2011-12 § 7.6.2

Divi ābolu pīrāgi

Jā 2/3 185 70-90 Kūkas veidne uz stiepļu 
plaukta

Jā 1-4 175 75-95

4. plaukts: kūkas veidne uz 
stiepļu plaukta
1. plaukts: kūkas veidne uz 
stiepļu plaukta

IEC 60350-1:2011-12 § 9.2

Grauzdēta maize** - 5 3 (augsts) 3-6 Vada plaukts

IEC 60350-1:2011-12 § 9.3

Burgers** - 5 3 (augsts) 18-30

5. plaukts: stiepļu plaukts 
(gatavošanas vidū 
apgrieziet produktu 
otrādi)
4. plaukts: taukvielu 
panna ar ūdeni

DIN 3360-12:07 § 6.5.2.3

Ābolkūka, rauga 
mīklas rausis

Jā 3 180 30-40 Taukvielu panna/
cepšanas paplāte

Jā 1-4 160 55-65

4. plaukts: cepšanas 
paplāte
1. plaukts: taukvielu 
panna/cepšanas paplāte
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Gatavošanas tabula piedāvā ideālās funkcijas un temperatūras, lai pareizi pagatavotu ēdienus saskaņā ar 
receptēm. Ja jūs vēlaties gatavot tikai uz viena plaukta, izmantojot ventilatora funkciju, novietojiet ēdienu 
uz otrā plaukta un izvēlieties temperatūru, kas ieteikta "FORCED AIR" (GAISA PLŪSMAS) funkcijai, 
gatavošanai uz vairāk nekā viena plaukta.

Tabulā norādītās vērtības ir pārbaudītas, neizmantojot vadotnes. Veiciet izmēģinājumus, 
neizmantojot vadotnes.

** Grilējot ēdienu, ir ieteicams atstāt 3-4 cm lielu atstatumu no grila priekšējās malas, lai atvieglotu izņemšanu 

Energoefektivitātes klase (saskaņā ar EN 60350-1:2013-07)
Lai veiktu pārbaudi, izmantojiet doto tabulu.

DIN 3360-12:07 § 6.6

Cepta cūka - 2 170 110-150 2. plaukts: taukvielu 
panna

DIN 3360-12:07 C pielikums

Biskvītkūka Jā 3 170 35-45 Taukvielu panna/
cepšanas paplāte

Recepte Funkcija Iepriek-
šējā 

sildīšana

Plaukts (no 
apakšpuses)

Temp.
(°C)

Laiks
(min.)

Piederumi un piezīmes
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Ka izprast gatavošanas tabulu
Tabulā norādīta labākā gatavošanas funkcija konkrētajam ēdienam, gatavošanai vienā vai vairākos plauktos 
vienlaicīgi. Gatavošanas laiks sākas brīdī, kad pārtika tiek ievietota cepeškrāsnī, izņemot uzsildīšanu (ja tāda 
vajadzīga). Gatavošanas laiki un temperatūras paredzētas tikai kā norādes un būs atkarīgas no produktu 
daudzuma un izmantotajiem piederumiem. Sākumā ieteicams izmantot zemākās vērtības, ja produkti nav 
labi izcepušies, iestatiet augstākas. Izmantojiet komplektācijā ietvertos piederumus un tumšās pīrāgu veidnes 
un pannas. Var izmantot arī Pyrex un akmens pannas un piederumus, bet šādā gadījumā gatavošanas laiks 
būs nedaudz ilgāks. Lai iegūtu labākos rezultātus, rūpīgi ievērojiet gatavošanas tabulās sniegtos norādījumus 
par komplektācijā iekļauto piederumu izvēli un to izvietojumu dažādos plauktos.

Dažādu ēdienu vienlaicīga gatavošana
Izmantojot funkciju "FORCED AIR" (GAISA PLŪSMA), varat vienlaikus pagatavot dažādus produktus 
(piemēram, zivis un dārzeņus), izmantojot vienu un to pašu temperatūru. Izņemiet produktus, kam 
nepieciešams īsāks gatavošanas laiks un atstājiet cepties produktus, kam nepieciešams ilgāks gatavošanas 
laiks.

Saldie ēdieni
- Gatavojiet izsmalcinātus saldos ēdienus ar konvekcijas funkciju tika vienā plauktā. Izmantojiet tumšas 

pīrāgu veidnes un novietojiet tās uz stiepļu plaukta. Lai gatavotu vairāk kā vienā plauktā, izvēlieties 
gaisa plūsmas funkciju un izvietojiet pīrāgu veidnes uz plauktiem tā, lai nodrošinātu optimālu karstā 
gaisa cirkulāciju. 

- Lai pārbaudītu, vai pīrāgi gatavi, pīrāga vidū ieduriet koka zobu bakstāmo. Ja pie zobu bakstāmā 
nekas nepielīp, pīrāgs gatavs.

- Izmantojot nelīpošas pīrāgu veidnes, neziediet taukvielas malās, jo citādi pīrāgs var neuzbriest viscaur 
vienādi.

- Ja pīrāgs gatavošanas laikā "sakrīt", nākamajā reizē iestatiet zemāku temperatūru, varbūt samaziniet 
šķidruma daudzumu mīklā.

- Saldumiem ar mitru pildījumu (siera kūkām vai augļu pīrāgiem) izmantojiet funkciju "CONVECTION 
BAKE" (KONVEKCIJAS CEPŠANA). Ja pīrāga apakšējā daļa ir mitra, pirms pildījuma pievienošanas 
nolaidiet plauktu un pārkaisiet pīrāga apakšpusi ar maizes vai biskvītu drupatām.

Gaļa
- Varat izmantot jebkāda veida cepešpannu vai Pyrex šķīvi, kas piemērots gatavojamā gaļas gabala 

izmēram. Lai pagatavotu gaļu, ieteicams trauka apakšpusē iepildīt buljonu un periodiski pārliet gaļai 
ūdeni garšas uzturēšanai. Kad cepetis gatavs, ļaujiet tam 10-15 minūtes palikt cepeškrāsnī, vai ietiniet 
to alumīnija folijā.

- Ja vēlaties grilēt gaļu, izvēlieties vienāda biezuma gabalus, lai tie izceptos vienmērīgi. Ļoti biezus 
gaļas gabalus nepieciešams cept ilgāk. Lai novērstu gaļas ārpuses apdegšanu, novietojiet plauktu 
zemāk, lai gaļa atrastos tālāk no grila. Gatavošanas laikā pagrieziet gaļu pēc divām trešdaļām 
cepšanas laika.

Lai savāktu cepeša šķidrumu, zem grila, uz kura uzlikta gaļa, ieteicams novietot šķidrumu savākšanas pannu 
un ieliet tajā puslitru ūdens. Ja nepieciešams, papildiniet.

Rotējošais iesms (tikai dažiem modeļiem)
Izmantojiet šo piederumu, lai vienmērīgi apceptu lielākus gaļas gabalus vai putnu gaļu. Novietojiet vistas 
gaļu uz iesma, piestiprinot to ar auklu un pārbaudiet, vai tā cieši turas pirms ievietot kātu ligzdā, kas atrodas 
cepeškrāsns priekšējā sienā, atbalstot uz balsta. Lai izvairītos no dūmu rašanās un savāktu gatavošanas 
laikā radušos šķidrumu, ieteicams pirmajā līmenī novietot šķidrumu savākšanas pannu un ieliet tajā 
puslitru ūdens. Iesmam ir plastmasas rokturis, kas pirms cepšanas jānoņem un atkal jāizmanto gatavošanas 
beigās, lai neapdedzinoties izņemtu ēdienu no cepeškrāsns.

Pica
Nedaudz ietaukojiet cepešpannas, lai picai būtu kraukšķīga pamatne. Kad pagājušas divas trešdaļas 
gatavošanas laika, pārkaisiet picu ar mocarellas sieru. 

IETIECAMAIS IZMANTOJUMS UN PADOMI 
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Mīklas pārbaudes funkcija (tikai dažos modeļos)
Pirms mīklas ievietošanas cepeškrāsnī vislabāk pārklāt to ar mitru drānu. Mīklas rūgšanas laiks ar šo funkciju 
tiek samazināts apmēram par vienu trešdaļu, salīdzinājumā ar raudzēšanu istabas temperatūrā (20-25 °C). 
1 kg smaga picas mīklas gabala rūgšanas laiks ir aptuveni viena stunda. 


