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

Visi drošības brīdinājumi sniedz detalizētu informāciju par potenciālo risku un norāda veidus, kā samazināt ievainojumu gūšanas iespējas, ierīces bojājumus un 
elektrotraumas, ko var gūt nepareizi lietojot ierīci. Rūpīgi ievērojiet šādus norādījumus:
- Pirms jebkādiem uzstādīšanas darbiem ierīce jāatvieno no elektrotīkla.
- Pieslēgumu elektrotīklam drīkst veikt tikai sertificēts elektriķis un saskaņā ar ražotāja norādēm un standarta elektrodrošības noteikumiem. Nelabojiet vai 

nemainiet nevienu ierīces detaļu, ja vien par to nav īpaši norādīts lietošanas pamācībā.
- Noteikumi prasa ierīci iezemēt.
- Elektrības kabelim jābūt pietiekami garam, lai ierīci, ka tā tiek iebūvēta, varētu ērti pievienot elektrotīklam.
- Uzstādot ierīci, ievērojiet spēkā esošos drošības noteikumus, jāizmanto viena pola atvienošanas slēdzis ar minimālo kontakta atstarpi 3 mm.
- Neizmantojiet elektriskos sadalītājus vai pagarinātājus
- Lai atvienotu ierīci, nevelciet strāvas padeves vadu.
- Pēc uzstādīšanas lietotājam nedrīkst būt piekļuves elektriskajām detaļām
- Nepieskarieties ierīcei ar mitrām ķermeņa daļām, kā arī nedarbiniet to, ja kājās nav apavu.
- Šī ierīce paredzēta tikai izmantošanā kā mājas iekārta pārtikas gatavošanai. Nekāds cits pielietojums nav atļauts (piem.,: telpu apsildei). Izgatavotājs neuzņemas 

nekādu atbildību par neatbilstošu izmantošanu vai nepareizu vadības elementu iestatīšanu.
- Šo nedrīkst izmantot cilvēki (tostarp bērni) ar jebkādiem fiziskiem, sensorajiem vai garīgajiem traucējumiem vai arī bez pieredzes un zināšanām par šīs ierīces 

lietošanu, tas pieļaujams tikai par drošību atbildīgas personas uzraudzībā.
- Atklātās ierīces daļas lietošanas laikā var kļūt ļoti karstas. Bērni jāpieskata, lai tie nespēlētos ar ierīci.
- Lietošanas laikā un pēc tam nepieskarieties ierīces sildelementiem vai iekšējām virsmām - var gūt apdegumus. Neļaujiet ierīcei saskarties ar audumu vai 

jebkādiem citiem viegli uzliesmojošiem materiālie iekams visas detaļas nav pietiekami atdzisušas.
- Gatavošanas beigās atverot ierīces durtiņas, esiet ļoti uzmanīgi un pirms ēdiena izņemšanas ļaujiet izplūst karstajam gaisam vai tvaikiem. Kad ierīces durtiņas ir 

aizvērtas, karstais gaiss tiek ventilēts caur atveri virs vadības paneļa. Nebloķējiet ventilācijas atveres.
- Pannu un piederumi izņemšanai lietojiet virtuves cimdus un uzmanieties, lai nepieskartos sildelementiem.
- Nelieciet viegli uzliesmojošus materiālus ierīces tuvumā: no ierīces var izlauzties liesmas, ja tā nejauši tikusi ieslēgta.
- Ierīcē nekarsējiet blīvi aizvērtas kārbas vai traukus, To iekšienē radīsies spiediens, kas var izraisīt kārbas uzsprāgšanu, kā rezultātā var sabojāt ierīci.
- Neizmantojiet no sintētiskiem materiāliem izgatavotus traukus.
- Pārkarsētas eļļas vai tauki var viegli aizdegties. Gatavojot ēdienu ar lielu tauku vai eļļas daudzumu, esiet ārkārtīgi piesardzīgi.
- Pārtikas žūšanas laikā nekad neatstājiet ierīci bez uzmanības.
- Ja gatavošanai tiek izmantoti alkoholiski dzērieni (piem., rums, konjaks, vīns), atcerieties, ka augstā temperatūrā alkohols izgaro. Rezultātā izdalītie alkohola 

garaiņi var saskarties ar elektriskajiem sildelementiem un aizdegties.
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.

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, kas seko briesmu simbolam un to nozīme:

 BĪSTAMI Norāda uz bīstamu situāciju, ko neievērojot tiks gūti smagi ievainojumi.

 BRĪDINĀJUMS Norāda uz bīstamu situāciju, ko neievērojot var gūt smagus ievainojumus.
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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 bojājumus, uzstādīšanas laikā noņemiet krāsni tikai no polistirēna putu pamatnes. 
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).
• Strāvas padeves kabeļa (H05 RR-F 3 x 1.5 mm2)  maiņu jāuztic kvalificētam elektriķim. 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° 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.
- Nekad nelejiet ūdeni tieši karstā krāsnī; tā var sabojāt emaljas segumu.
- Nekad nevelciet katlus vai pannas pa krāsns pamatni, jo tā var sabojāt emaljas segumu.
- Pārliecinieties, ka citu ierīču elektriskie vadi neskaras pie krāsns daļām u netiek iespiesti durtiņās.
- Nepakļaujiet plīti āra atmosfēras iedarbībai.

Iepakojuma materiālu utilizācija
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.
- Izslēdziet krāsni 10/15 minūtes pirms iestatītā gatavošanas laika. Pārtika, kam nepieciešama ilgāka gatavošana, turpinās gatavoties arī pēc krāsns izslēgšanas.

- Šī krāsns, kas paredzēta saskarei ar pārtiku, atbilst Eiropas Regulai ( ) nr. 1935/2004 un ir projektēta, izgatavota un pārdota saskaņā ar “Zemsprieguma” 
direktīvu 2006/95/CE (kas aizstāj 73/23/CEE un sekojošos pielikumus), un “EMC” direktīvas 2004/108/CE aizsardzības prasībām.

Krāsns nedarbojas:
• Pārbaudiet elektropieslēguma kabeli un vai tas pievienots elektrotīklam.
• Ieslēdziet krāsni un restartējiet, lai redzētu, vai kļūme novērsta.
Durtiņas neatveras:
• Ieslēdziet krāsni un restartējiet, lai redzētu, vai kļūme novērsta.
• Svarīgi: paštīrīšanās laikā, krāns durtiņas nevar atvērt. Pagaidiet līdz tās automātiski atslēdzas (skatiet sadaļu “Krāšņu tīrīšana ar pirolītisko funkciju”).
Elektroniskais programmētājs nedarbojas:
• Ja ekrānā redzams burts “ ” un skaitlis, sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas servisu. Šādā gadījumā norādiet skaitli, kas redzams aiz burta “ ”.

UZSTĀDĪŠANA

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 veikt remontdarbus, sazinieties ar pilnvarotu pēcpārdošanas servisu (lai garantētu, ka tiks izmantotas oriģinālās rezerves daļas un tas notiks 
pareizi). 

Krāsns ārpuse
SVARĪGI: neizmantojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas līdzekļus. Ja nejauši kāds no šiem līdzekļiem nonāk saskarē ar ierīci, nekavējoties notīriet ar 
mitru lupatiņu. 
• Tīriet virsmu ar mīkstu, mitru lupatiņu. Ja tā ir ļoti netīra, pievienojiet ūdenim dažus pilienus mazgājamā līdzekļa. Beigās noslaukiet mitrumu ar sausu lupatiņu.
Krāns iekšpuse
SVARĪGI: neizmantojiet abrazīvus sūkļus vai metāla skrāpjus. 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).
• Izmantojiet atbilstošus krāsns tīrīšanas līdzekļus un ievērojiet to izgatavotāju 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).
Svarīgi: ilgstošas pārtikas ar lielu ūdens saturu gatavošanas laikā (piem., pica, dārzeņi utt.), krāsns iekšienē un ap durtiņu blīvējumu var uzkrāties 
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 aizmugures sieniņas katalītisko sānu paneļu tīrīšana (ja uzstādīti):
SVARĪGI: neizmantojiet kodīgus vai abrazīvus līdzekļus, raupjas sukas, skrāpjus vai krāsns aerosolus, kas var sabojāt katalītisko virsmu un iznīcināt 
to paštīrīšanas īpašības.
• Darbiniet tukšu krāsni ar ieslēgtu ventilatora funkciju un temperatūru 200°C apmēram stundu.
• Pēc tam atstājiet ierīci atdzišanai un pēc tam iztīriet pārtika atliekas 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 durtiņas līdz galam vaļā.
2. Celiet divus fiksatorus un spiediet tos uz priekšu līdz galam (sk. 1. att.).
3. Aizveriet durtiņas tik tālu cik iespējams (A), paceliet (B) un grieziet tā (C) līdz tas tiek atbrīvots (D) (2. att.).
Lai uzliktu durtiņas 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. Noņemiet sānu piederumu turētāja režģus (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 aizsargbrilles.
- Pirms sekojošo darbību veikšanas pārliecinieties, ka krāsns ir pietiekami atdzisusi.
- Atvienojiet krāsni no elektrotīkla.

1. att 2. att.

3. att. 4. att. 5. att.



LV97

KRĀSNS SPULDZES MAIŅA
Lai mainītu aizmugures spuldzi (ja uzstādīta):
1. Atvienojiet krāsni no elektrotīkla.
2. Noskrūvējiet spuldzes pārsegu (6. att.), nomainiet spuldzi (skatiet piezīmi par spuldzes veidu) un uzskrūvējiet atpakaļ spuldzes pārsegu (7. att).
3. Pievienojiet krāsni no elektrotīklam.

Svarīgi: 
- Izmantojiet tikai E-14 veida 25-40 W  230 V kvēlspuldzes.
- Spuldzes pieejamas pēcpārdošanas servisā.
SVARĪGI:
- Neizmantojiet krāsni, ja spuldzes pārsegs nav uzlikts.

INFORMĀCIJU PAR PIESLĒGUMU ELEKTROTĪKLAM SKATIES UZSTĀDĪŠANAS SADAĻĀ

1. Vadības panelis
2. Augšējais sildelements / grils
3. Dzesēšanas sistēma (ja uzstādīta)
4. Datu plāksnīte (nedrīkst noņemt)
5. Apgaismojums
6. Cepšanas ventilācijas sistēma (ja uzstādīta)
7. Pagriežamais iesms (ja uzstādīts)
8. Apakšējais sildelements (nav redzams)
9. Durtiņas
10. Plauktu stāvoklis
11. Aizmugures sieniņa
PIEZĪME: 
- Gatavošanas beigās pēc krāsns izslēgšanas, dzesēšanas ventilators vēl brīdi var darboties.

6. att. 7. att.

KRĀSNS LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
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SADERĪGI PIEDERUMI
(par krāsns komplektā ietilpstošajiem piederumi skaties tehnisko sadaļu)

Pilienu panna (1. att)
Pārtikas tauku un drupaču savākšanai, ja palikta zem stiepļu plaukta, vai kā panna gaļas, vistas, zivju utt. cepšanai, ar vai bez dārzeņiem. Iepildiet pilienu pannā 
nedaudz ūdens, lai novērstu tauku šļakstus un dūmus.
Cepešpanna (2. att.)
Biskvītu, kūku un picu cepšanai.
Stiepļu plaukts (3. att.)
Pārtika grilēšanai vai kā atbalsts katliem, kūku formām un citiem gatavošanas traukiem. To var uzstādīt tikai pieejamajā līmenī. Stiepļu plauktu var ievietota ar 
izliekumu uz augšu, vai  uz leju.
Sānu katalītiskie paneļi (4. att.)
Katalītiskajiem paneļiem ir mikroporu emaljas klājums, kas absorbē tauku šļakstus. Pēc gatavošanas, it īpaši treknu ēdienu, ieteicams veikt automātisko paštīrīšanas 
ciklu (sk. TĪRĪŠANA).
Pagriežamais iesms (5. att.)
Izmantojiet pagriežamo iesmu kā parādīts 9. att.. Skatiet arī sadaļu “Ietiecamais pielietojums un padomi”.
Grila pannas komplekts (6. att.)
Komplekts sastāv no stiepļu plaukta (6a) un emaljētā uztvērēja (6b). Šo komplektu var uzlikt uz stiepļu plaukta (3) un izmantot ar Grila funkciju.
Tauku filtrs (7. att.)
Izmantojiet tikai īpaši treknu ēdienu gatavošanai. Pieāķējiet to pie krāsns dobuma aizmugures sieniņas pretī ventilatoram. To var tīrīt trauku mazgājamajā mašīnā un 
uzmantot ar ventilatora funkciju.
Bīdāmie plaukti (8. att.)
Tie ļauj gatavošanas laikā izvilkt stiepļu plauktus un pilienu pannas līdz pusei. Piemērots visiem piederumiem, to var tīrīt trauku mazgājamajā mašīnā. 

1. att 2. att. 3. att. 4. att.

5. att. 6. att. 7. att. 8. att.

9. att.

6a

6b



LV99

VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

1. Funkciju izvēles slēdzis
2. Elektroniskais programmētājs
3. Termostata slēdzis
KĀ DARBINĀT CEPEŠKRĀSNI
Elektronisks laika slēdzis

Krāsns ieslēgšana
Kad krāsns pirmo reizi tiek pievienota strāvas padevei, vai pievienota atkārtoti pēc strāvas padeves pārtraukuma, ekrānā būs redzams “12.00”.
Pulksteņa laika iestatīšana:
1. Piespiediet “ok”. Ekrānā mirgo dienas laiks.
2. Piespiediet taustiņu “-” vai “+”, lai iestatītu stundu. 
3. Piespiediet “ok” un “-” vai “+”, lai iestatītu minūtes.
4. Piespiediet “ok”, lai apstiprinātu.
Lai mainītu laiku:
Uz 2 sekundēm piespiediet “ok, līdz laiks ekrānā sāk mirgot. Veiciet tās pašas darbības, kas aprakstītas iepriekš.
Funkcijas izvēle:
1. Pagrieziet slēdzi (1) pret izvēlēto funkciju: 
2. Pagrieziet slēdzi (5) pret izvēlēto temperatūru.

3. Piespiediet “ok”, lai apstiprinātu; krāsns ieslēgsies. Indikators  līdzās  izslēdzas, kad sasniegta izvēlētā temperatūra.
Lai mainītu temperatūru:
1. Pagrieziet slēdzi (5) pret izvēlēto temperatūru. 
SVARĪGI: lai atceltu izvēli, pagrieziet slēdzi (1) pret “0”. Savādākā veidā, piespiediet “ok”, lai izslēgtu krāsni, uzturot iepriekš izvēlētās funkcijas.
Gatavošanas laika izvēle:
Izvēlieties gatavošanas laiku (pieejams visām funkcijām izņemot īpašās funkcijas), lai ieslēgtu cepeškrāsni uz noteiktu laiku. Kad noteiktais laika brīdis būs pagājis, 
krāsns pati izslēgsies. Maksimālais programmējamais gatavošanas laiks ir 6 stundas.
1. Iestatiet funkciju un temperatūru (sk. nodaļu: gatavošanas funkcijas izvēle”) līdz 2. punktam neapstiprinot ar “ok.
2. Piespiediet “set”(indikators  ekrānā izgaismojas līdzās gatavošanas laika simbolam ) un 8 minūšu laikā turpiniet ar vēlamā gatavošanas laika izvēli ar 

taustiņa “-” vai palīdzību “+”. 
3. Apstipriniet izvēli, piespiežot “ok; cepeškrāsns ieslēdzas un ekrānā redzams atlikušais gatavošanas laiks.
4. Lai mainītu iepriekšējo temperatūras iestatījumu, pagrieziet slēdzi (5). 

Lai atgrieztos pie atlikušā gatavošanas laika, pagaidiet 5 sekundes. 

2 3

Ekrāns

1. Funkciju izvēles slēdzis
2. Iestatīšanas taustiņš (“set”)
3. Apstiprinājuma taustiņš (“ok”)
4. Taustiņi laika mainīšanai (“-” “+”)
5. Termostata slēdzis

Temperatūras 
indikators

Gatavošanas 
laiks

Kad gatavošana 
pabeigta

Bērnu drošības slēdzisMinūtes atgādinātājs



LV100

Rādījums  ekrānā:
Kad iestatītais laiks pagājis, atskanēs skaņas signāls un ekrānā parādās . 
Krāsns izslēgsies automātiski. 
Lai mainītu gatavošanas laiku, izmantojiet taustiņu “-” vai “+”. Atgriezieties pie 3. punkta sadaļā “Gatavošanas laika izvēle”.
1. Pagrieziet slēdzi (1) stāvoklī “0.
Ekrānā atkal būs redzams pareizs laiks.
Lai palielinātu gatavošanas laiku, izmantojiet taustiņu “-” vai “+”.
Ēdiena gatavošanas beigu laika iestatīšana
Šeit var iestatīt laiku, kad ēdiena gatavošanai jābūt pabeigtai. Pats ilgākais programmētais gatavošanas laiks ir 23 stundas un 59 minūtes.
1. Turpiniet ar punktiem 1. un 2. sadaļā “Gatavošanas laika izvēle”
2. Piespiediet “set”, lai iestatītu gatavošanas laiku: indikators  aiz simbola  izgaismojas. 
3. Ar taustiņu “-” vai “+” iestatiet gatavošanas laika beigas.
4. Piespiediet “ok”, lai apstiprinātu gatavošanas laika beigas.
Cepeškrāsns automātiski izslēgsies, kad būs pagājis gatavošanai iestatītais laiks: indikators  ekrānā virs simboliem  izgaismosies. 
Minūtes atgādinātājs
Laika slēdzi var iestatīt tikai tad, ja cepeškrāsns nav ieslēgta un ļauj iestatīt maksimāli 6 stundas.
Lai iestatītu minūtes atgādinātāju:
1. Atstājiet slēdzi (1) pret “0”. Ekrānā ir redzams dienas laiks.
2. Piespiediet “set. Indikators  līdzās simbolam  izgaismojas. 

Ar taustiņiem “-” vai “+” iestatiet vajadzīgo laiku.
3. Piespiediet “ok”, lai apstiprinātu izvēli.
Kad iestatītais laiks būs pagājis:
Atskan signāls un ekrānā mirgo .
Piespiediet “ok: signāls apklusīs. Ekrānā atkal būs redzams pareizs laiks.

Bērnu drošības slēdzis :
1. Ar slēdžiem (1) un (5) iestatiet “0”, spiediet taustiņu “ok” un - vienlaicīgi uz 3 sekundēm. Indikators  līdzās simbolam  izgaismojas.
2. Cepeškrāsns funkcijas nedarbosies, ja bērnu drošības slēdzis būs aktivēts.
3. Lai izslēgtu slēdzi, atkārtojiet 1. punktā aprakstītās darbības.

FUNKCIJU APRAKSTA TABULA

FUNKCIJA APRAKSTS

OFF (IZSL.) -

SPULDZE Lai ieslēgtu cepeškrāsns apgaismojumu. 

PARASTS
Funkcija piemērota viena veida ēdiena gatavošanai vienā plauktā. Uzsildiet krāsni līdz vajadzīgajai temperatūrai un ievietojiet 
gatavojamo pārtiku, kad sasniegta iestatītā temperatūra. Ietiecams gatavošanai izmantot otro vai trešo plauktu. Šī funkcija ir 
piemērota saldētu parasto ēdienu gatavošanai; ievērojiet uz iepakojuma parādītās norādes. 

KONVEKCIJAS 
CEPŠANA

Lai ceptu cepumus ar šķidru pildījumu (saldu vai pikantu) vienā līmenī. Šī funkcijas ideāli piemērota arī gatavošanai divos 
līmeņos. Lai labi izceptos, var būt nepieciešams pēc kāda laika mainīt novietojumu.

GRILĒŠANA
Grilēšanu izmanto, lai gatavotu bifštekus, kebabu gaļu, desiņas, dārzeņus ar sieru, kā arī maizes grauzdēšanai. Sildiet krāsni 
3-5 minūtes. Gatavošanas laikā krāsns durtiņām jbūt aizvērtām. Tauku šļakstīšanos un dūmošanu gaļas gatavošanas laikā var 
novērst, ja ielej nedaudz ūdens pilienu pannā (pirmajā līmenī). Gaļas gatavošanas laikā to ir ieteicams grozīt.

TURBOGRILĒŠANA
Lielu cepeša gabalu grilēšanai (rostbifs un cita veida cepta gaļa). Gatavošanas laikā krāsns durtiņām ir jābūt aizvērtām. Cepot 
gaļu, ieteicams pilienu pannā ieliet nedaudz ūdens un novietot to pirmajā līmenī. Tas novērsīs pilošo tauku radītos dūmus. 
Grilēšanas laikā gaļa jāgroza.

ATKAUSĒŠANA
Šo funkciju var izmantot, lai paātrinātu pārtikas atkušanu līdz istabas temperatūrai. Pārtiku krāsnī jāievieto ietītu, lai nepieļautu 
tās izžūšanu.
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GATAVOŠANAS TABULA

Recepte Funkcija Uzsildīšana Plaukts 
(no apakšas)

Temperatūra
(°C)

Laiks 
(min.)

Piederumi 

Rauga mīklas kūkas Jā 2 160-180 35-55 Stiepļu plaukts + cepumu forma

Biskvīti / kanapē Jā 3 170-180 15-40 Cepešpanna

Saldās bulciņas Jā 3 180 30-40 Cepešpanna

Vols-au-vent / Rauga mīklas cepumi Jā 3 180-200 20-30 Cepešpanna

Bezē kūciņas Jā 3 90 120-130 Cepešpanna

Jēra/teļa/liellopa/cūkas gaļa Jā 2 190-200 90-110
Pilienu pana vai stiepļu plaukts + 
Pyrex šķīvis

Vistas/ truša/ pīles gaļa Jā 2 190-200 65-85
Pilienu pana vai stiepļu plaukts + 
Pyrex šķīvis

Tītars/zoss Jā 2 190-200 140-180
Pilienu pana vai stiepļu plaukts + 
Pyrex šķīvis

Cepta zivs / en papillote 
(vesela fileja)

Jā 2 180-200 50-60
Pilienu pana vai stiepļu plaukts + 
Pyrex šķīvis

Lazanja / cepta pasta / cannelloni / 
virtuļi

Jā 2 190-200 45-55 Stiepļu plaukts + Pyrex šķīvis

Maize / fokača Jā 2 190-230 15-50 Pilienu panna vai cepešpanna

Pica Jā 2 230-250 7-20 Pilienu panna vai cepešpanna

Grauzdiņi Jā 4 200 2-5 Stiepļu plaukts

Krāsnī cepti dārzeņi Jā 3 200 15-20 Stiepļu plaukts + Pyrex šķīvis

Grilētas zivs filejas un steiki Jā 3 200 30-40 Stiepļu plaukts + Pyrex šķīvis

Desiņas / kebabi / ribiņas / hamburgeri Jā 4 200 30-50
Grils + pilienu panna ar ūdeni 
pirmajā plauktā, gatavošanas laikā 
apgrieziet uz otru pusi.

Pildīti pīrāgi 
 (siera kūkas, strūdeles, ābolu pīrāgi)

Jā 1 180-200 50-60
Pilienu pana vai stiepļu plaukts + 
Pyrex šķīvis

Gaļas un kartupeļu pīrāgi 
(dārzeņu pīrāgs, quiche lorraine)

Jā 1 180-200 35-55 Stiepļu plaukts + cepumu forma

Pildīti dārzeņi (tomāti, pipari, cukini, 
baklažāni) Jā 2 180-200 40-60 Stiepļu plaukts + Pyrex šķīvis

Gaļas un kartupeļu pīrāgi 
(dārzeņu pīrāgs, quiche lorraine)

Jā 1/ 3 180-190 45-55
Grils + panna, gatavošanas laikā 
mainiet līmeņus

Picas / fokača Jā 1/3 230-250 12-30
Cepešpanna + pilienu panna, 
gatavošanas laikā mainiet līmeņus

Biskvīti / kanapē - 1 /3 170-180 20-40
Cepešpanna + pilienu panna, 
gatavošanas laikā mainiet līmeņus
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Svarīgi: gatavošanas laiki un temperatūras norādītas apmēram 4 porcijām.

Ka lasīt gatavošanas tabulu
Tabulā norādīta labākā gatavošanas funkcija konkrētajam ēdienam, gatavošanai vienā vai vairākos plauktos vienlaicīgi. Gatavošanas laiks sākas brīdī, kad pārtika tiek ielikta krāsnī, 
izņemot uzsildīšanu (ja vajadzīgs). Gatavošanas laiki un temperatūras paredzēti tikai kā norādes un būs atkarīgi no pārtikas daudzuma un izmantotajiem piederumiem. Sākumā 
ieteicams izmantot zemākos lielumus, ja pārtika nav labi izcepusies, uzstādiet augstākus lielumus. Izmantojiet komplektā ietvertos piederumus un tumšas kūku formas un pannas. 
Var izmantot arī Pyrex un akmens pannas un piederumus, bet šādos gadījumos gatavošanas laiks būs nedaudz ilgāks. Lai iegūtu labākos rezultātus, uzmanīgi ievērojiet gatavošanas 
tabulām sniegto norādījumus par piederumu (komplektā ietilpstošo) iezvēli un izvietojumu dažādos plauktos. Gatavojot daudz ūdens saturošu pārtiku, vispirms uzsildiet krāsni.
Dažādu ēdienu gatavošana vienlaicīgi
Izmantojot “KONVEKCIJAS CEPŠANU” (ja uzstādīta), var gatavot dažādus ēdienu ar vienādu gatavošanas laiku vienlaicīgi, (piemēram: zivs un dārzeņi), izmantojot 
dažādus plauktus. Izņemiet pārtiku, kam nepieciešams īsāks gatavošanas laiks un atstājiet cepties pārtiku, kam nepieciešams ilgāks gatavošanas laiks.
Deserti
- Gatavojiet izsmalcinātus desertu ar konvekcijas funkciju tika vienā plauktā. Izmantojiet tumšas cepumu formas un vienmēr lieciet tās uz stiepļu plaukta. Lai 

gatavotu vairāk kā vienā plauktā, izvēlieties piespiedu gaisa padeves funkciju un kārtotāju, lai izvietotu cepumu formas uz plauktiem un nodrošinātu optimālu 
karstā gaisa cirkulāciju. 

- Lai pārbaudītu, vai cepumi ir izcepušies, ievietojiet zobu bakstāmo cepuma vidū. Ja pie zobu bakstāmā nekas nepielīp, cepums ir gatavs.
- Izmantojot nepielīpošas cepumu formas, neziediet taukvielas malās, jo savādāk cepums var nepacelties viscaur vienādi.
- Ja cepums gatavošanas laikā “sakrīt”, nākošajā reizē iestatiet zemāku temperatūru, varbūt samaziniet šķidruma daudzumu mīklā.
- Saldumiem ar mitru pildījumu (siera kūkas un augļu pīrāgi) izmantojiet “KONVEKCIJAS CEPŠANAS” funkciju (ja uzstādīta). Ja cepuma pamatne ir neizcepusies, 

novietojiet cepumu uz zemāka plaukta un pirms pildījuma ievadīšanas apkaisiet cepuma pamatni ar rīvmaizi vai biskvīta drupačām.
Gaļa
- Izmantojiet jebkāda veida cepešpannu vai Pyrex šķīvi, kas piemērots gatavojamā gaļas gabala izmēram.  Lai ceptu stilbiņus, ir labi pannā ieliet nedaudz buljona, 

kas cepšanas laikā iztvaikos un piešķirs cepetim labāku garšu. Kad cepetis ir gatavs, ļaujiet tam 10-15 minūtes pastāvēt krāsnī, vai ietiniet to alumīnija folijā.
- Ja vēlaties grilēt gaļu, izvēlieties vienāda biezuma izgriezumus, tādējādi tie izcepsies vienādi. 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 par divām trešdaļām.
Lai savāktu cepeša sulas, ieteicams zem grila, uz kura uzlikta gaļa, palikt pilienu pannu ar puslitru ūdens tajā. Nosedziet, ja vajadzīgs.
Grozāmais iesms (tikai dažos modeļos)
Izmantojiet šo piederumu, lai vienmērīgi apceptu lielākus gaļas gabalus vai putnus. Uzduriet gaļu uz iesma, ja tas ir cālis, apsieniet to ar diegu, un pirms ievietošanas pārliecinieties, ka 
tas ir labi nostiprināts, pēc tam ievietojiet iesmu balstā, kas atrodas krāsns nišas aizmugures sieniņā un otru galu novietojiet uz attiecīga atbalsta. Lai novērstu dūmošanu un savāktu 
cepeša sulas, ietiecams pirmajā līmenī novietot pilienu pannu ar puslitru ūdens tajā. Iesmam ir plastmasas rokturi, kas pirms cepšanas jānoņem un jāizmanto atkal gatavošanas beigās, 
lai neapdedzinātos ņemot ēdinu ārā no krāsns.
Pica
Nedaudz ieziediet pannas ar taukvielām, lai picai būtu kraukšķīga pamatne. Kad pagājušas divas trešdaļas gatavošanas laika, pārkaisiet picu ar mozarellas sieru. 
Raudzēšanas funkcija (dažos īpašos modeļos)
Pirms likšanas krāsnī, ietiecams mīklu apsegt ar mitru audumu. Mīklas rūgšanas laiks ar šo funkciju tiek samazināt apmēram par vienu trešdaļu, salīdzinājumā ar 
raudzēšanu istabas temperatūrā (20-25°C). 1 kg smaga picas mīklas gabala rūgšanas laiks ir apmēram viena stunda. 

Choux cepumi - 1/ 3 180 35-45
Cepešpanna + pilienu panna, 
gatavošanas laikā mainiet līmeņus

Vols-au-vent / Rauga mīklas cepumi - 1/ 3 180-200 20-40
Cepešpanna + pilienu panna, 
gatavošanas laikā mainiet līmeņus

Cepts cālis - 2 200 55-65
Grills + pilienu panna ar ūdeni 1.  
plauktā

Cepti veseli kartupeļi - 3 200 45-55 Pilienu panna

Puscepts bifšteks - 3 200 30-40
Grills + pilienu panna ar ūdeni 1.  
plauktā

Jēra stilbs / kājiņa - 2 200 55-70 Grils + pilienu panna

IETIECAMAIS PIELIETOJUMS UN PADOMI 

Recepte Funkcija Uzsildīšana Plaukts 
(no apakšas)

Temperatūra
(°C)

Laiks 
(min.)

Piederumi 


