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Krosnelę statykite atokiai nuo kitų šilumos šaltinių. Tam, kad būtų gera ventili-
acija, virš krosnelės turi būti mažiausiai 30 cm erdvės.  

ĮRENGIMAS
Prieš aTlieKanT Prijungimą

mikrobangų krosnelės negalima statyti spintelėje. šios krosnelės ne galima 
dėti ant ar naudoti pastačius žemiau nei 850 mm virš grindų.
Patikrinkite, ar įtampos vertė,   nurodyta ant duomenų plokštelės, atitinka jūsų namų elektros tinklo įtampos ver-
tę.
nenuimkite mikrobangų įleidimo angos apsauginių plokščių,  kurios yra krosnelės ertmės sienelės šone. šios 
plokštės neleidžia riebalams ir maisto dalelėms patekti į mikrobangų įleidimo angos kanalus.
Krosnelę pastatykite ant stabilaus, lygaus paviršiaus, pakankamai tvirto, kad galėtų išlaikyti krosnelę ir į ją 
dedamus gaminimo indus. naudodamiesi krosnele būkite atsargūs.

Pasirūpinkite, kad po krosnele, virš jos ir aplink ją būtų laisvos erdvės ir oras galėtų gerai cirkuliuoti. 

Patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas.  Patikrinkite, ar krosnelės durelės tvirtai prisispaudžia prie durelių atra-
mos ir ar nepažeistas vidinis durelių sandarinimo tarpiklis. Krosnelę ištuštinkite ir jos vidų išvalykite minkštu 
drėgnu audiniu.
Prietaiso nenaudokite, jei pažeistas  elektros laidas arba kištukas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis 
buvo pažeistas arba numestas. elektros laido ir kištuko nenardinkite į vandenį. laidą laikykite atokiai nuo karš-
tų daiktų. jei nepaisysite šių taisyklių, galite patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras arba kiti pavojai.

nenaudokite pailginimo laido.  
jei maitinimo laidas per trumpas, kreipkitės  į kvalifikuotą elektriką ar techninės priežiūros specialistą, kad elek-
tros lizdą sumontuotų šalia prietaiso.

ĮSPĖjimaS! netinkamai naudojant įžeminimo kištuką, gali kilti elektros smūgio pavojus. jei įžeminimo instruk-
cijos nėra visiškai aiškios arba kyla abejonių, ar mikrobangų krosnelė tinkamai įžeminta, kreipkitės į kvalifikuota 
elektriką arba techninės priežiūros specialistą.

PrijunguS
Krosnelę galima naudoti  tik sandariai uždarius jos duris.
jei krosnelė pastatoma arti televizoriaus, radijo arba antenos, gali atsirasti televizijos ir radijo signalo trukdžių.

Prietaisą privaloma  įžeminti.  jei nebus paisoma šio reikalavimo, gamintojas neprisiims atsakomybės už asme-
nų, gyvūnų patirtas traumas ar kokių nors daiktų sugadinimą.

gamintojai neprisiima atsakomybės už problemas, kurios gali kilti naudotojui nepaisant šių instrukcijų.
gaminant mikrobangomis negalima naudoti metalinių maisto ir gėrimų pakuočių.
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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

aTiDŽiai PerSKaiTYKiTe ir išSaugOKiTe aTeiČiai
jei medžiaga orkaitės viduje / išorėje užsiliepsnojo arba pasirodė dūmai,  užda-
rykite dureles ir išjunkite orkaitę. atjunkite maitinimo laidą arba išjunkite maitini-
mą saugiklio arba srovės pertraukiklio skydelyje.
nepalikite krosnelės be priežiūros,  ypač jei ruošiant naudojamas popierius, 
plastikas arba kitos degios medžiagos. jei maistui šildyti naudojamas popie-
rius arba plastikas, popierius gali suanglėti arba sudegti, o plastikas ištirpti. 
ĮSPĖjimaS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. reikia 
elgtis atsargiai, kad neprisiliestumėte prie krosnelėje įtaisytų kaitintuvų. 
jaunesniems kaip 8 metų vaikams leidžiama naudoti įrenginį tik nuolat juos 
prižiūrint.
ši mikrobangų krosnelė skirta maistui ir gėrimams šildyti. maisto ar drabužių 
džiovinimas ir šildomųjų užtiesalų, šlepečių, kempinių, drėgno audinio ir 
panašių daiktų šildymas gali kelti sužalojimo, užsidegimo ar gaisro riziką.
šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, 
turintiems fizinių, jutimo ar psichinių negalių arba neturintiems patirties ir žinių, 
kaip naudoti šį prietaisą, jeigu jie yra prižiūrimi arba išmokomi, kaip saugiai 
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Įrenginį valyti ir techniškai 
prižiūrėti gali tik vyresni kaip 8 metų vaikai, jei jie yra prižiūrimi.  
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu. Saugokite 
prietaisą ir jo kabelį nuo jaunesnių nei 8 metų amžiaus vaikų.

ĮSPĖjimaS! mikrobangų krosnelėje negalima  kaitinti produktų, esančių san-
dariose vakuuminėse pakuotėse. Kaitinant šiose pakuotėse padidėja slėgis, 
todėl jam išėjus gali būti padaryta žala arba pakuotė gali sprogti.

ĮSPĖjimaS! reikia reguliariai tikrinti, ar nepažeisti  durų tarpikliai ir sritys aplink 
juos. jei šios sritys pažeistos, prietaiso naudoti negalima; jį vėl naudokite tik 
tada, kai kvalifikuotas techninės priežiūros meistras suremontuos.
mikrobangų krosnelėje negaminkite  ir nešildykite sveikų kiaušinių arba 
kiaušinių be lukšto – jie gali sprogti net ir pasibaigus kaitinimui.
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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Prietaisai nėra skirti eksploatuoti naudojant išorinį laikmatį arba atskirą nuoto-
linio valdymo sistemą.
nepalikite krosnelės be priežiūros, jei naudojate daug riebalų arba aliejaus, nes jie gali perkaisti ir sukelti 
gaisrą!
Krosnelėje arba arti jos nekaitinkite ir nenaudokite  degių medžiagų. Dėl dūmų gali kilti gaisro arba sprogimo pa-
vojus.

mikrobangų krosnelėje nedžiovinkite  audinių, popieriaus, prieskonių, vaistažolių, medienos ir kitų degių me-
džiagų. gali kilti gaisras.

šiame prietaise  nenaudokite korozinių cheminių medžiagų arba garų. šio tipo krosnelė skirta tik maistui šildyti 
arba ruošti. ji nėra skirta pramoninei veiklai arba naudojimui laboratorijose.

ant durelių nekabinkite  ir nedėkite sunkių daiktų - galite pažeisti krosnelės angą ir vyrius. nieko negalima ka-
binti ant durelių rankenėlės.

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

jei reikia pakeisti elektros laidą,  jį reikia keisti originaliu elektros laidu, kurį gali-
ma įsigyti mūsų techninės priežiūros įmonėje. elektros laidą leidžiama keisti tik 
kvalifikuotam techninės priežiūros meistrui.
ĮSPĖjimaS! Techninę priežiūrą leidžiama atlikti tik kvalifikuotam techninės 
priežiūros meistrui.  Bet kokius techninės priežiūros arba remonto darbus, 
kurių metu nuimami skydai, apsaugantys nuo mikrobangų energijos poveikio, 
leidžiama atlikti tik kvalifikuotam asmeniui; nekvalifikuotam asmeniui tokius 
darbus atlikti pavojinga.
nenuimkite jokių skydų.

jei krosnelė neveikia,  neremontuokite jos, kol nepatikrinsite šių dalykų: 
• ar įdėtas stiklinis sukamasis padėklas ir sukamojo padėklo atrama  . 
• ar kištukas  tinkamai įkištas į sieninį elektros lizdą 
• ar tinkamai  uždarytos durelės. 
• Patikrinkite saugiklius  ir įsitikinkite, ar nenutrūko elektros srovės tiekimas. 
• Patikrinkite,  ar krosnelė gerai ventiliuojama. 
• Palaukite 10 minučių, tada vėl pabandykite naudoti krosnelę. 
• Prieš bandydami dar kartą,  atidarykite ir vėl uždarykite dureles. 
Taip pašalinus triktį,   jums nereikės be reikalo kviesti techninės priežiūros tarnybos, už kurios paslaugas imam-
as mokestis.  
Kreipiantis į techninės priežiūros tarnybą, prašome nurodyti serijos numerį ir krosnelės tipo numerį (žr. 
techninės priežiūros etiketę). Daugiau patarimų rasite gaminio garantijos knygelėje.

išimant pakuotes iš prietaiso, reikia būti atsargiems, kad nepakeistumėte sukamojo padėklo padėties.
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ATSARGUMO PRIEMONĖS

BenDrOji inFOrmaCija

šis prietaisas skirtas naudoti namuose ir panašiose patalpose, pavyzdžiui:
– parduotuvių, biurų ir kitų įstaigų darbuotojų virtuvėse;
– namų ūkiuose;
– viešbučiuose, moteliuose bei kitose apgyvendinimo įstaigose;
– nakvynės vietose, kur patiekiami pusryčiai (angl. Bed and Breakfast);
Kitoks naudojimas draudžiamas (pvz., kambariams šildyti).
jei naudojamos mikrobangos, negalima naudoti prietaiso, kai jame nėra maisto produktų. jei nepaisysite šio 
nurodymo, labai tikėtina, kad prietaisas suges.
Draudžiama uždengti krosnelės ventiliacijos angas. užsikimšus oro įtraukimo arba išleidimo angoms, krosnelė 
gali sugesti arba blogai veikti. 
jei mokotės naudotis prietaisu, į vidų įdėkite stiklinę su vandeniu. Vanduo sugers mikrobangų energiją, ir 
krosnelė nebus pažeista.
Prietaiso nelaikykite ir nenaudokite lauke. 
Prietaiso nenaudokite arti virtuvės kriauklės, drėgname rūsyje, arti baseino ir kitose panašiose vietose.
Krosnelės viduje nelaikykite jokių daiktų.
Prieš dėdami į krosnelę popierinius arba plastikinius maišelius, nuo jų nuimkite metalines susukamąsias 
sąvaržėles.

mikrobangų krosnelės nenaudokite gruzdinimui riebaluose, nes taip kepant neįmanoma reguliuoti aliejaus 
temperatūros.

Kad nenusidegintumėte, baigę ruošti maistą, indus, krosnelės dalis ir prikaistuvius imkite naudodamiesi 
apsauginėmis pirštinėmis; taip pat naudokite karščio nepraleidžiančius padėkliukus.
SKYSČiai 

Pavyzdžiui, gėrimai ir vanduo. Skystis iki temperatūros, aukštesnės negu 
virimo temperatūra, gali įkaisti neburbuliuodamas. Todėl karštas skystis gali 
staiga išsilieti.
šio pavojaus išvengsite taip.

1.  nenaudokite lygiasienių indų siaurais kaklais.
2.  Prieš dėdami indą į krosnelę, skystį sumaišykite ir inde palikite arbatinį šaukštelį.
3.  Skysčiui įkaitus, leiskite jam šiek tiek pabūti krosnelėje ir, prieš išimdami indą iš krosnelės, skystį dar kartą 

atsargiai pamaišykite.

BŪKiTe aTSargŪS! 

Pašildę kūdikių maistą arba skystį kūdikių buteliuke, prieš duodami visada su-
plakite ir patikrinkite jo temperatūrą. Taip šilumą tolygiai paskirstysite ir nekils 
pavojus nusiplikyti arba nudegti.
Visada vadovaukitės gaminimo mikrobangų krosnelės valgių gaminimo knyga. Ypač tuo atveju, jei gaminate 
arba šildote maistą, kuriame yra alkoholio.
Prieš kaitindami būtinai nuimkite dangtelį ir žinduką!
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Garpuodis (yra tik kai kuriuose modeliuose.)
Garpuodį naudokite su dubeniu  su skylutėmis žuviai, daržovėms ir bulvėms gaminti.
Garpuodį  visada padėkite ant stiklinio sukamojo padėklo.

PRIEDAI
BenDrOji inFOrmaCija
Parduotuvėse  galima įsigyti įvairių priedų. Prieš pirkdami priedą įsitikinkite, kad 
jis yra tinkamas naudoti mikrobangų krosnelėje.
Prieš pradėdami gaminti valgį įsitikinkite,  ar naudojami indai skirti naudoti krosnelėse ir pro juos gali praeiti mi-
krobangos.
Kai maistą ir priedus dedate į mikrobangų  krosnelę, žiūrėkite, kad jie neliestų krosnelės vidaus sienelių. 
Tai ypač svarbu tuomet, jei priedai pagaminti iš metalo arba turi metalinių dalių.
jei priedai, turintys metalo, liečiasi  prie krosnelės sienelių jai veikiant, gali kilti kibirkščiavimas, ir krosnelė gali 
sugesti.

Prieš į jungdami  krosnelę visada patikrinkite, ar sukamasis padėklas gali laisvai suktis.  jei sukamasis padėklas 
negali laisvai suktis, reikia naudoti mažesnį indą arba išjungti sukamojo padėklo funkciją (žr. skyrių „Dideli in-
dai).

suKaMoJo padĖKLo aTraMa
naudokite sukamojo padėklo atramą,  kuri yra po stikliniu sukamuoju padėklu. ant su-
kamojo padėklo atramos nedėkite jokių kitų indų. ɳ Krosnelėje sumontuokite sukamojo padėklo atramą.

sTiKLiNis suKaMasis padĖKLas
sukamąjį padėklą naudokite  maistą gamindami visais būdais. ant jo patenka sulčių 
tiškalai ir maisto dalelės, kurios kitaip užterštų krosnelės vidų. ɳ stiklinį sukamąjį padėklą padėkite ant sukamojo padėklo atramos.

sKrudiNiMo LĖKŠTĖs raNKENa (atskirai parduodamas priedas)
su pateikiama specialia skrudinimo lėkštės rankena  iš krosnelės išimkite karštą skru-
dinimo lėkštę.

sKrudiNiMo LĖKŠTĖ (yra tik kai kuriuose modeliuose.)
maistą dėkite tiesiai ant skrudinimo lėkštės.   
Naudodami skrudinimo lėkštę, ją visada dėkite ant stiklinio sukamojo 
padėklo.
ant skrudinimo lėkštės nedėkite  jokių kitų indų, nes ši lėkštė smarkiai įkaista ir gali 
pažeisti ant jos padėtą indą.
skrudinimo lėkštę,  prieš ją naudojant, galima pašildyti (daugiausiai 3 min.). skrudinimo 
lėkštei įšildyti, visada naudokite skrudinimo funkciją.

viELiNEs GroTELEs
kepdami ant Grotelių,  naudokite aykštesnes vielines groteles.
naudokite žemas vielines Groteles , pasirinkę pučiamo karšto oro arba kombinuotąją 
su ventiliatoriumi funkcijas.
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TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Paprastai jokios techninės priežiūros nereikia –  tereikia prietaisą valyti. Valant mikrobangų krosnelę, ji turi būti 
išjungta.

jei prastai rūpinamasi krosnelės  švara, gali suprastėti paviršiaus savybės, o 
dėl to gali sutrumpėti prietaiso veikimo laikas, jis gali kelti pavojų.
nenaudokite metalinių šveičiamųjų kempinėlių,  šveičiamųjų valiklių, vielinių 
šveistukų, šiurkščių skudurėlių ir kt. priemonių, kurios gali pažeisti valdymo 
pultą ir krosnelės vidaus bei išorės paviršių. naudokite audinio skiautę bei 
švelnaus poveikio valiklį arba popierinį rankšluostį ir purškiamą stiklų valiklį. 
Purškiamo stiklų valiklio užpurkškite ant popierinio rankšluosčio.
reguliariais intervalais,  ypač jei yra išsiliejusio maisto, išimkite sukamąjį 
padėklą ir švariai nuvalykite krosnelės pagrindą.
Vidų, priekines ir galines dureles bei durelių angą valykite nestipraus poveikio 
valikliu ir minkštu drėgnu audiniu.
mikrobangų krosnelei valyti nenaudokite  valymo garais prietaisų.
Krosnelę būtina reguliariai valyti ir iš jos pašalinti maisto likučius.

nepurkškite valymo priemonių  tiesiai ant krosnelės.
ši krosnelė skirta naudoti  su įdėtu sukamuoju padėklu.

neleiskite riebalams  arba maisto dalelėms kauptis aplink dureles.jei dėmes sunku nuvalyti,  krosnelėje 2–3 min. pa-
virkite puodelį vandens. garai suminkštins šias dėmes.
Į puodelį su vandeniu įpylus  šiek tiek citrinų sulčių , padėjus ant sukamojo padėklo ir pavirus kelias minutes, 
pašalinami krosnelės viduje esantys kvapai.
grilio elemento valyti  nereikia, nes didelis karštis nudegina visus purslus, tačiau viršų gali tekti reguliariai valyti. 
Valykite švelnaus poveikio valikliu sudrėkintu minkštu drėgnu audiniu.
jei grilis naudojamas nereguliariai, kartą per mėnesį jį reikia į jungti 10 min., kad nudegtų visi purslai – taip 
sumažinama gaisro tikimybė.

rŪPeSTingaS ValYmaS: 

Skrudinimo lėkštę  reikia valyti vandeniu, kuriame yra šiek tiek nestipraus poveikio valiklio. Smarkiai išpurvintas 
vietas galima valyti šveičiamuoju skudurėliu ir nestipraus poveikio valikliu.
Prieš valydami  visada leiskite skrudinimo lėkštei atvėsti. 
nepanardinkite  į vandenį ir neskalaukite juo, kol skrudinimo lėkštė karšta. Dėl staigaus vėsimo jį gali būti pažeista.
nenaudokite vielinių šveistukų.  jie subraižys paviršių. 
galima PlauTi inDaPlOVĖje:
 • Sukamojo padėklo atrama                           • Vielinės grotelės  • Stiklinis sukamasis padėklas  

nenaudokite  mikrobangų krosnelės, kai stiklinį sukamąjį padėklą išėmėte, norėdami jį nuvalyti.

 • Skrudinimo lėkštės rankena(atskirai parduodamas priedas)                     •  garpuodis 
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aTiTiNKa iEC 60705.
tarptautinė elektrotechnikos komisija  nustatė įvairių mikrobangų krosnelių kaitinimo charakteristikų 
palyginamojo testavimo standartą. Šiai krosnelei skirtos rekomendacijos:
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Bandomasis kiekis Apytikris. laikas Galingumo lygis Indas

12.3.1 1000 g 14 min. 700 W  Pyrex 3.227

12.3.2 475 g 6 min. 700 W  Pyrex 3.827

12.3.3 900 g 16 min. 700 W  Pyrex 3.838

13.3 500 g 3 min. 6 s AtitirPdymAs srAutu

/C

paTariMai dĖL apLiNKos apsauGos

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

ant prietaiso arba pridedamų dokumentų esan-
tis simbolis  nurodo, kad 
su šiuo prietaisu negali-
ma elgtis kaip su buitinėmis 
šiukšlėmis. Jį reikia perduo-
ti atitinkam surinkimo punktui, 
kad elektros ir elektronikos pri-
etaisas būtų perdirbtas. 
išmetant  prietaisą būtina va-
dovautis vietiniais aplinkos 
apsaugos reglamentais dėl 
atliekų išmetimo.
dėl išsamesnės informaci-
jos  apie šio gaminio apdorojimą, utilizavimą ir 
perdirbimą, prašom kreiptis į savo miesto valdžios 
instituciją, buitinių šiukšlių išvežimo tarnybą arba 
parduotuvę, kurioje šį prietaisą pirkote.
prieš išmesdami,  nukirpkite maitinimo laidą, kad 
prietaiso nebūtų galima prijungti prie elek-
tros tinkle.


