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ĮRENGIMAS

PRIEš ATLIEKANT PRIJUNGIMą
Krosnelę statykite atokiai nuo kitų šilumos šaltinių. Siekiant užtikrinti tinkamą 
ventiliaciją, virš krosnelės turi būti mažiausiai 30 cm erdvės.
Mikrobangų krosnelės negalima statyti spintelėje. šios krosnelės ne galima dėti 
ant ar naudoti pastačius žemiau nei 850 mm virš grindų.
Įsitinkinkite, ar įtampa, nurodyta gaminio techninių duomenų lentelėje, atitinka Jūsų namų elektros tinklo įtampą.

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 atramos 
ir ar nepažeistas vidinis durelių sandarinimo tarpiklis. Krosnelę ištuštinkite ir jos vidų išvalykite minkštu drėgnu 
audiniu.

Nenaudokite šio prietaiso , jeigu pažeistas jo elektros laidas arba kištukas, arba jeigu jis netinkamai veikia, arba 
jei buvote jį numetę ar kaip nors kitaip sugadinę. Elektros laido ir kištuko nenardinkite į vandenį. Laidą laikykite 
atokiai nuo karštų 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 elektros 
lizdą sumontuotų šalia prietaiso.

ĮSPĖJIMAS! Netinkamai naudojant įžeminimo kištuką, gali kilti elektros smūgio pavojus. Jei įžeminimo instrukcijos 
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 asmenų, 
gyvūnų patirtas traumas ar kokių nors daiktų sugadinimą.

Gaminant mikrobangomis negalima naudoti metalinių maisto ir gėrimų pakuočių.

Gamintojai neprisiima atsakomybės už problemas, kurios gali kilti naudotojui nepaisant šių instrukcijų.
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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 popierius 
arba plastikas, popierius gali suanglėti arba sudegti, o plastikas ištirpti. 
ĮSPĖJIMAS! šis įrenginys 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 
sandariose 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 neruoškite ir nešildykite sveikų kiaušinių ar 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 pavojus.
Mikrobangų krosnelėje nedžiovinkite audinių, popieriaus, prieskonių, vaistažolių, medienos ir kitų degių medžia-
gų. 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 kabinti 
ant durelių rankenėlės.
Išimant pakuotes iš prietaiso, reikia būti atsargiems, kad nepakeistumėte sukamojo padėklo padėties.

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

Jei krosnelė neveikia, neremontuokite jos, kol neatliksite tokių patikrų: 
• Ar įdėtas sukamasis padėklas ir sukamojo padėklo atrama. 
• Patikrinkite, 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 uždarykite dureles. 
Taip pašalinus triktį, jums nereikės be reikalo kviesti techninės priežiūros tarnybos, už kurios paslaugas imamas 
mokestis.  
Kreipiantis į techninės priežiūros tarnybą, prašome nurodyti serijos numerį ir krosnelės tipo numerį (žr. techninės 
priežiūros etiketę). Daugiau patarimų rasite gaminio garantijos knygelėje.
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.
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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 krosne-
lė 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 tem-
peratūros.
Kad nenusidegintumėte, baigę ruošti maistą, indus, krosnelės dalis ir prikaistuvius imkite naudodamiesi apsaugi-
nėmis 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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PAGALBINIAI REIKMENyS
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.
Dėdami maistą ir priedus į mikrobangų krosnelę, įsitikinkite, ar jie neliečia krosnelės 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 su-
gesti.
Prieš įjungdami krosnelę visada patikrinkite, ar sukamasis padėklas gali laisvai suktis. Jei sukamasis padėklas 
negali laisvai suktis, reikia naudoti mažesnį indą.

SUKAMOJO PAGRINDO ATRAMA
Dėkite sukamojo padėklo atramą po stikliniu sukamuoju padėklu. Ant sukamojo padėklo atramos 
niekada nedėkite jokių kitų indų. 
• Įdėkite sukamojo padėklo atramą į krosnelę.

SUKAMASIS PADĖKLAS
Sukamąjį padėklą naudokite ruošdami maistą visais būdais. Ant jo patenka sulčių purslai ir maisto dalelės, kurios 
kitaip išpurvintų krosnelės vidų. 
• Dėkite stiklinį sukamąjį padėklą ant sukamojo padėklo atramos.

VIELINES GROTELES
Kepdami ant grotelių,  naudokite aykštesnes vielines groteles.
Naudokite žemas vielines groteles , pasirinkę pučiamo karšto oro arba kombinuotąją su ventilia-
toriumi funkcijas.

SKRUDINIMO LĖKšTĖ 
Maistą dėkite tiesiai ant skrudinimo lėkštės. Prieš naudojant skrudinimo lėkštę,  ją galima įkaitinti 
(maks. 3 min.). 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 LĖKšTĖS RANKENA 
Naudokite skrudinimo lėkštės rankeną karštai skrudinimo lėkštei iš krosnelės išimti.

DIDELI INDAI
Gamindami induose , kurie yra tokie dideli, kad negali laisvai suktis krosnelėje, paspauskite sukamo-
jo pagrindo sustabdymo mygtuką. šią funkciją galima naudoti tik gaminant vien mikrobangomis ir su 
kombinuotosiomis funkcijomis. Su kitomis funkcijomis šis mygtukas neveiks.
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TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALyMAS
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 šluostę bei švelnaus poveikio 
valiklį arba popierinį rankšluostį ir purškiamą stiklų valiklį. Purškiamo stiklų valiklio 
užpurkškite ant popierinio rankšluosčio.
Mikrobangų krosnelei valyti nenaudokite valymo garais prietaisų.
Krosnelę būtina reguliariai valyti ir iš jos pašalinti maisto likučius.
Reguliariai, ypač tais atvejais, jeigu maistas išbėgtų, išimkite sukamąjį pagrindą, 
sukamojo pagrindo atramą ir švariai išvalykite krosnelės dugną.
Vidų, priekines ir galines dureles bei durelių angą valykite nestipraus poveikio 
valikliu ir minkštu drėgnu audiniu.
Paprastai jokios techninės priežiūros nereikia –  tereikia prietaisą valyti. Valant mikrobangų krosnelę, ji turi būti išjungta.
Nepurkškite valymo priemonių tiesiai ant krosnelės.
ši krosnelė skirta naudoti su įdėtu sukamuoju padėklu.
Nenaudokite mikrobangų krosnelės, kai sukamąjį padėklą išėmėte, norėdami jį nuvalyti.
Neleiskite riebalams arba maisto dalelėms kauptis aplink dureles. Jei dėmes sunku nuvalyti, krosnelėje 2-3 minučių. 
pavirkite puodelį vandens. Garai suminkštins šias dėmes.
Grilio elemento valyti nereikia, nes didelis karštis nudegina visus purslus, tačiau viršų gali tekti reguliariai valyti. 
Valykite nestipraus poveikio valikliu sudrėkintu minkštu drėgnu audiniu.
Jei grilis naudojamas nereguliariai, kartą per mėnesį jį reikia įjungti 10 minučių, kad nudegtų visi nešvarumai 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               • Skrudinimo lėkštės rankena 
• Stiklinis sukamasis padėklas               • Garpuodis
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SuStabdymo mygtukaS    
Kai gaminys ĮJUNGTAS: 
paspauskite, norėdami sust-
abdyti arba iš naujo pasirinkti 
kokią nors krosnelės funkciją. 
Kai gaminys IŠJUNGTAS: 
laikykite jį nuspaudę, kad pa-
keistumėte laikrodžio nuos-
tatą.

VALDYMO SKYDELIS

SkaitmeniniS ekranaS   
Ekrane rodomas 24 val. forma-
to laikrodis ir kontroliniai sim-
boliai.

apkepų kepimo mygtukaS  
Naudojamas apkepų kepi-
mo funkcijai pasirinkti.

garų mygtukaS  
Naudojamas 6th garų 
funkcijoms pasirinkti.

Skrudinimo mygtukaS  
Naudojamas rankinėms / 
6th skrudinimo funkcijoms 
pasirinkti.

grilio mygtukaS  
Naudojamas rankinėms / 
automatinėms grilio funk-
cijoms pasirinkti.

atšildymo mygtukaS  
Naudojamas rankinėms / 
6th atšildymo funkcijoms 
pasirinkti.

mW (mikrobangų) mygtukaS 
Naudojamas rankinėms / 
automatinėms mikrobangų 
funkcijoms pasirinkti.

reguliavimo rankenėlė  
Atsižvelgiant į skirtingas 
funkcijas, sukite, norėdami 
pasirinkti:
mikrobangų galios lygį;
maisto gaminimo laiką;
svorį;
temperatūrą;
maisto kategoriją.

rankenėlėS mygtukaS  
Kai gaminys IŠJUNGTAS: 
įjungia greitojo paleidimo 
funkciją.  
Kai gaminys ĮJUNGTAS: pat-
virtina kepimo nuostatą, o 
paskui pradeda kepimo pro-
cesą.

mėgStamųjų mygtukaS  
Naudojamas išsaugotoms 
mėgstamoms nuostatos 
įjungti.

Sukamojo pagrindo SuStabymo mygtukaS  
Naudojamas sukamajam pagrindui sustab-
dyti, kad nesisuktų. Šią funkciją galima nau-
doti tik gaminant vien mikrobangomis ir su 
apkepų kepimo funkcijomis. Su kitomis funk-
cijomis šis mygtukas neveiks.

greitojo paleidimo mygtukaS   
Kai gaminys IŠJUNGTAS: 
įjungia greitojo paleidimo 
funkciją.  
Kai gaminys ĮJUNGTAS: 
patvirtina kepimo nuos-
tatą, o paskui pradeda ke-
pimo procesą.
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MAISTO GAMINIMO PRISTABDYMAS ARBA SUSTABDYMAS

maiSto gaminimo proceSo priStabdymaS:
maiSto gaminimo proceSą gali-
ma priStabdyti  , norint atida-
ryti dureles ir patikrinti, ap-
versti arba pamaišyti patieka-
lą. Nuostata išliks nepakitu-
si 10 minučių.

jeigu maiSto gaminimo proceSo tęSti nenorite:
išimkite patiekalą,  uždarykite dureles ir paspaus-
kite sustabdymo mygtuką STOP.

maiSto gaminimo proceSą tęSimaS:
uždarykite dureleS  ir VIENĄ KARTĄ paspauski-
te greitojo paleidimo arba rankenėlės mygtuką. 
Maisto gaminimo procesas bus tęsiamas nuo 
to momento, kai jis buvo pristabdytas. 

maiSto gaminimo proceSui paSibaiguS, 10 minu-
čių vieną kartą per minutę skambės įspėjimo 
signalas . Norėdami išjungti garso signalą, pa-
spauskite mygtuką STOP arba atidarykite du-
reles.

jeigu per šį laiko tarpą (per 2 minuteS) neatidarySite durelių:
pridėti išsijungs ir ims veikti „budėjimo režimu“.

pamaišyti
toliau tęs kepimo procesą. Tokiu atveju galutinis rezul-
tatas gali nebūti optimalus.

paSukti
toliau tęs kepimo procesą. Tokiu atveju galutinis rezul-
tatas gali nebūti optimalus.

prireikuS, atlikite toliau nurodytuS veikSmuS:
q Atidarykite dureles.
w Pridėkite daugiau produktų, pamaišykite arba apverskite maistą.
e Uždarykite dureles ir vėl paleiskite krosnelę, paspausdami rankenėlės 
mygtuką.

gaminant tam tikroS kategorijoS patiekaluS, reikia� pridėti daugiau produktų, apversti arba pamaišyti 
(funkcija priklauso nuo modelių). Tokiais atvejais krosnelė bus išjungta, o Jūs būsite paraginti atlik-
ti tam tikrą veiksmą. 

MAISTO PRIDĖJIMAS/APVERTIMAS/MAIŠYMAS

paStaba: Maisto gaminimo procesui pasibai-
gus, prieš paspaudžiant sustabdymo mygtu-
ką STOP, ventiliatorius, sukamasis pagrindas ir 
krosnelės vidaus apšvietimo lemputė veikia; tai 
normalu.

APSAUGA NUO NETYČINIO PALEIDIMO / APSAUGOS NUO VAIKŲ UŽRAKTAS

ši automatinė SaugoS funkcija Suaktyvinama praė-
juS  vienai minutei nuo to momento, kai 
krosnelė ima veikti „budėjimo režimu“. 
(Krosnelė veikia „budėjimo režimu“, 
kai ekrane rodomas 24 val. formato lai-
krodis, arba, jeigu laikrodis yra nenustaty-
tas, kai ekrane rodoma „:“.)

kai SaugoS funkcija veikia,  norint pradėti gaminti 
maistą, dureles privaloma atidaryti ir vėl uždar-
yti, antraip ekrane bus rodoma:

DOOR(Durelės)
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SVORIO JUTIKLIS
šioje mikrobangų kroSnelėje tam tikromS automatinėmS funkcijomS (atšildymo, Skrudinimo ir gaminimo ga-
ruoSe) naudojama Svorio jutiklio technologija; pasirinkus vieną iš šių autoamtinių funkcijų, Jums terei-
kia pasirinkti maisto, kurį norite gaminti, tipą ir paspausti paleidimo mygtuką:  mikrobangų krosne-
lė automatiškai nustatys maisto svorį ir atitinkamai nustatys jam pagaminti 
reikiamą laiką.

Svorio nuStatymo fazėS metu žybčioja svarsčio piktograma, o eigos juosta 
rodo svorio apskaičiavimo procesą (žr. toliau pateiktą automatinės atšildy-
mo funkcijos pavyzdį).

SVORIO NUSTATYMO FUNKCIJOS KALIBRAVIMAS 
Prieš pirmą kartą panaudojant svorio jutiklio technologiją, reikia atlikti kalibravimo procesą. Kali-
bravimą patariama atlikti kartą per metus. 
kalibravimo proceSą privaloma atlikti, kai krosnelėje yra tik sukamasis pagrindas.

paSpauSkite ir keliaS SekundeS palaikykite nuSpaudę  sukamojo pagrindo sustabdymo mygtuką.

pradedamaS kalibravimo proceSaS ir ekrane rodoma:
-- žybčiojanti svarsčio piktograma 
-- kalibravimo eigos juosta

kalibravimo proceSui pasibaigus, mikrobangų krosnelė vėl ima veikti budėjimo režimu.

LAIKRODŽIO NUSTATYMAS

pirmą kartą prijunguS prietaiSą prie elektroS tinklo� arba nutrūkus elek-
tros tiekimui, reikės nustatyti laikrodį. Nenustačius laikrodžio, ekrane 
vietoj laiko bus rodoma „:“.

paStaba:  norėdami įjungti laikrodžio nuStatymo režimą, galite pa-
SpauSti ir keliaS SekundeS palaikyti nuSpaudę mygtuką Stop   veikiant bu-
dėjimo režimui.

q	 Sukite reguliavimo rankenėlę , kad nustatytumėte valandas.

w	 paSpauSkite rankenėlėS mygtuką.� (Žybčios du dešinėje pusėje 
esantys skaitmenys (minutės).)

e	 Sukite reguliavimo rankenėlę , kad nustatytumėte minutes.

r	 dar kartą paSpauSkite rankenėlėS mygtuką.

laikrodiS yra nuStatytaS �ir veikia.

jeigu veikiant laikrodžio nuStatymo režimui paSpauSite Stop , laikrodis 
bus išjungtas ir ekrane bus rodoma „:“.  

paStaba: nuStatant laikrodį, kroSnelėS durelėS turi būti atidarytoS. 
 Tuomet laikrodį nustatyti bus leidžiama per 10 minučių. Antraip kie-
kvieną veiksmą privalėsite atlikti per 60 sekundžių.
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RANKINIU BŪDU NUSTATOMA MAISTO GAMINIMO IR  
PAŠILDYMO MIKROBANGOMIS FUNKCIJA

naudokite šią funkciją  maistui, pavyzdžiui, daržovėms, žuviai, bul-
vėms ir mėsai, įprastai gaminti ir šildyti.

�
MAISTO GAMINIMO PROCESUI PRASIDĖJUS   

galioS lygio nuStatymaS: Paspauskite MW mygtuką ir pasukite ranke-
nėlę ties reikiama nuostata.
gaminimo laiko pailginimaS / SutrumpinimaS: Sukite reguliavimo ranke-
nėlę arba paspauskite greitojo paleidimo/rankenėlės mygtuką, kad 
laikas pailgėtų 30 sekundžių. 

GALIOS LYGIO PASIRINKIMAS

q	 paSpauSkite mW mygtuką .

w	 paSukite reguliavimo rankenėlę , kad ekrane būtų rodoma „ranki-
nio nustatymo režimo“ piktograma, o tada paspauskite ranke-
nėlės mygtuką, kad patvirtintumėte.

e	 Sukite regulaivimo rankenėlę , kad nustatytumėte galios lygį.

r	 paSpauSkite rankenėlėS mygtuką. 

t	 Sukite reguliavimo rankenėlę , kad  nustatytumėte trukmę.

y	 paSpauSkite rankenėlėS mygtuką.  Funkcija bus paleista.

TIK MIKROBANGOS
Galia Rekomenduojama naudoti:

jet
šildyti gėrimus,  vandenį, skaidrias sriubas, kavą, arbatą arba kitą maistą, kuriame yra di-
delis vandens kiekis. Jeigu patiekale yra kiaušinių arba grietinėlės, pasitinkite mažes-
nę galią.

750 W kepti   žuvį, mėsą, daržoves ir pan.

650 W gaminti patiekalus jų nemaišant.

500 W atSargiau gaminti,  pvz., daug baltymų turinčius padažus, sūrio ir kiaušinių patiekalus 
bei baigti gaminti troškinius.

350 W lėtai virtitroškinius,� tirpinti sviestą.
160 W atšildymaS. 
90 W minkštinti  sviestą, sūrius ir ledus.
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MėGSTAMŲJŲ FUNKCIJA

mėgStamųjų funkcija leidžia  Jums paprastai ir greitai naudoti norimą 
nuostatą. Ją galima naudoti visoms rankiniu būdu nustatomos funk-
cijoms.
mėgStamųjų funkcijoS veikimo principaS –  išsaugoti bet kurį tuo metu 
ekrane rodomą nuostatą.

nuoStatoS išSaugojimaS 

q	 paSirinkite  bet kurią rankinių būdu nustatomą funkciją. 

w	 užprogramuokite  savo nuostatas. 

e	 palaikykite nuSpaudę mėgStamųjų funkcijoS mygtuką prieš pradė-
dami gaminti, kad mėgstamųjų funkcija išsaugotų pasirinktą 
ciklą esant pasirinktiems parametrams.

išSaugotoS nuoStatoS naudojimaS 
Paprasčiausiai paspauskite mėgstamųjų funkcijos mygtuką, kad 
būtų įjungta paskutinį kartą išsaugota nuostata.

ši funkcija naudojama  maistui, kuriame yra didelis vandens kiekis, pa-
vyzdžiui, skaidrioms sriuboms, kavai ar arbatai, greitai pašildyti.

GREITASIS PALEIDIMAS

q	 paSpauSkite greitojo paleidimo arba rankenėlėS mygtuką. 

ši funkcija paleidžiama automatiškai , esant maksimaliam mikrobangų 
galios lygiui ir 30 sekundžių trukmės gaminimo laikui. Kiekvieną kar-
tą spustelėjus, laikas pailginamas 30 sekundžių. Funkcijai veikiant, lai-
ko nuostatą taip pat galima keisti sukant reguliavimo rankenėlę ir 
nustatant ilgesnį ar trumpesnį laiką.
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q	 paSpauSkite mW mygtuką .

w	 paSpauSkite rankenėlėS mygtuką , kad patvirtintumėte automati-
nis režimas.  

e	 Sukite reguliavimo rankenėlę , kad pasirinktumėte maisto kate-
goriją (žr. lentelę).

r	 paSpauSkite rankenėlėS mygtuką. 

t	 Sukite reguliavimo rankenėlę , kad nustatytumėte maisto svorį.

y	 paSpauSkite rankenėlėS mygtuką.  Funkcija bus paleista.

AUTOMATINė MIKROBANGŲ FUNKCIJA 

šią funkciją naudokite �įvairiems maisto produktams gaminti.
kroSnelė� automatiškai parinks reikiamą gaminimo būdą, laiką ir ga-
lią.

MAISTO KATEGORIJA KIEKIS GAMINIMO METU

q1 keptoS bulvėS 200 g–1 kg

2 gėrimaS 150 g–600 g

3 šaldyta mėSa 200 g–500 g pamaišykite patiekalą

4 šaldyti makaronai 250 g–550 g pamaišykite patiekalą

5 kukurūzų SpragėSiai 100 g

6 šaldytaS ryžių pudingaS 300 g–650 g pamaišykite patiekalą

7 šaldyta Sriuba 250 g–1 kg pamaišykite patiekalą

8 konServuotoS daržovėS 200 g–600 g

9 šviežioS daržovėS 200 g–800 g

10 šaldytoS daržovėS 150 g–600 g

jeigu gaminate šioje lentelėje nenurodytuS maiSto produktuS�  ir jų svoris yra mažesnis arba dides-
nis už rekomenduojamąjį, turėtumėte pasirinkti rankiniu būdu nustatomą funkciją.
išSamiau apie maisto produktų pridėjimą / pamaišymą / apvertimą žr. 10 psl. esančią lentelę.
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reguliariai tikrinkite ir apžiūrėkite maiStą.  

šaldytuS maiSto produktuS plaStikiniuoSe maiše-
liuoSe,  plastikinėse plėvelėse arba kartono pa-
kuotėse galima dėti tiesiai į krosnelę, jei tik jose 
nėra metalinių dalių (pvz., metalinių tvirtini-
mo juostelių).

atšildymo laikaS priklauSo nuo pakuotėS 
formoS . Plonos pakuotės atšyla greičiau 
nei storos.

atSkirkite maiSto produktuS , kai tik jie prade-
da atšilti.  
Atskiri gabalėliai atšyla greičiau.

maiSto daliS , kurios pradeda kaisti, 
uždenkite mažais aliuminio folijos 
gabalėliais (pvz., vištos kojeles 
ir sparnų galiukus).

virti patiekalai, troškiniai ir mėSoS padažai  atšyla 
geriau, jeigu atšildant jie retkarčiais pamaišomi.

DAUGIAU PATARIMų:  

dideliuS mėSoS gabaluS , praėjus pusei at-
šildymo trukmės, apverskite.

atšildant  maistą, geriau jo iki galo kros-
nelėje neatšildyti, o palikti kambario 

temperatūroje, kad iki galo atšiltų.

palikuS maiStą po atšildymo kroSnelėje iki galo at-
šilti kambario temperatūroje , rezultatai visuomet 
būna geresni, nes tuomet maistas atšyla vieno-
džiau.

PATARIMAI DĖl ŠAlDYTų MAISTO PRODUKTų 
jeigu maiSto temperatūra� yra aukštesnė nei šaldiklio temperatū-
ra (-18° C),  pasirinkite trumpesnį laiką.
jeigu maiSto temperatūra� yra žemensė nei šaldiklio temperatū-
ra (-18° C),  pasirinkite ilgesnį laiką.

RANKINIU BŪDU NUSTATOMA ATŠILDYMO FUNKCIJA

šią funkciją  naudokite maisto produktams, pavyzdžiui, mėsai, paukš-
tienai, žuviai, daržovėms, atšildyti. 

q	 paSpauSkite atšildymo mygtuką .

w	 paSukite reguliavimo rankenėlę , kad ekrane būtų rodoma „ranki-
nio nustatymo režimo“ piktograma, o tada paspauskite ranke-
nėlės mygtuką, kad patvirtintumėte.

e	 Sukite reguliavimo rankenėlę , kad nustatytumėte trukmę.

r	 paSpauSkite rankenėlėS mygtuką.  Funkcija bus paleista.
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Tai svorio nustatymo funkcija; svoris bus apskaičiuotas automatiškai. 

6Th ATŠILDYMAS

q	 paSpauSkite atšildymo mygtuką .

w	 paSpauSkite rankenėlėS mygtuką , kad patvirtintumėte 6th reži-
mą.

e	 Sukite reguliavimo rankenėlę , kad pasirinktumėte maisto kate-
goriją (žr. lentelę).

r	 paSpauSkite rankenėlėS mygtuką.  Funkcija bus paleista.

šią funkciją  naudokite maisto produktams, pavyzdžiui, mėsai, paukš-
tienai, žuviai, daržovėms, automatiškai atšildyti. 
norint paSiekti geriauSių rezultatų , atšildomą maistą rekomenduoja-
ma dėti tiesiai ant sukamojo pagrindo. Jeigu reikia, galima naudo-
ti indą, pagamintą iš lengvo plastiko, tinkamo naudoti mikrobangų 
krosnelėje.

MAISTO KATEGORIJA KIEKIS PATARIMAI

 1 žuviS 100 g–1,5 kg Nepjaustyta, kepsneliai arba filė.

2 mėSa 100 g–2 kg Faršas, pjausniai, maži kepsneliai arba dideli kepsniai.

3 paukštiena 100 g–2,5 kg Nepjaustytas viščiukas, gabalėliai arba filė.

4 daržovėS 100 g–1,5 kg Daržovių mišiniai, žirneliai, brokoliai ir pan.

jeigu gaminate šioje lentelėje nenurodytuS maiSto produktuS   ir jų svoris yra mažesnis arba didesnis už 
rekomenduojamąjį, turėtumėte pasirinkti rankiniu būdu nustatomą funkciją.
išSamiau apie maisto produktų pridėjimą / pamaišymą / apvertimą žr. 10 psl. esančią lentelę.
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RANKINIU BŪDU NUSTATOMA GRILIO FUNKCIJA

naudokite šią funkciją  patiekalams, pavyzdžiui, skrebučiams su sūriu 
ir kraštiems sumuštiniams, dešrelėms, ant iešmo kepamiems keps-
niams, hercogienės roželėms, ant grotelių kepamiems vaisiams, grei-
tai ir dailiai apskrudinti.

q	 paSpauSkite grilio mygtuką .

w	 paSukite reguliavimo rankenėlę , kad ekrane būtų rodoma „ranki-
nio nustatymo režimo“ piktograma, o tada paspauskite ranke-
nėlės mygtuką, kad patvirtintumėte.

e	 Sukite reguliavimo rankenėlę,  kad nustatytumėte trukmę.

r	 paSpauSkite rankenėlėS mygtuką.  Funkcija bus paleista.

nepalikite ilgai atidarytų kroSnelėS durelių,  naudodami grilio funkciją, 
nes sumažės temperatūra.

Naudodami šią fuNkciją, įsitikiNkite, kad Naudojami iNdai  yra atsparūs 
šilumai.

kepdami aNt grotelių, NeNaudokite plastikiNių  indų. Jie ištirps. Taip 
pat negalima naudoti ir medinių arba popierinių virtuvės reikme-
nų.



18 LT

AUTOMATINė GRILIO FUNKCIJA

q	 paSpauSkite grilio mygtuką .

w	 paSpauSkite rankenėlėS mygtuką , kad patvirtintumėte automati-
nis režimas.

e	 Sukite  reguliuojamą rankenėlę , kad pasirinktumėte maisto kate-
goriją.

r	 paSpauSkite rankenėlėS mygtuką. 

t	 Sukite  reguliuojamą rankenelę,  kad nustatytumėte patiekalo 
svorį.

y	 paSpauSkite rankenėlėS mygtuką.� Funkcija bus paleista.

šią funkciją naudokite  skrebučiams, karštiems suvožtiniams ir dešre-
lėms kepti.

MAISTO KATEGORIJA KIEKIS PATARIMAI GAMINIMO 
METU

q1
karštaS Suvožti-
niS „croque mon-
Sieur“

60–120 g
pagaminkite suvožtinius su kumpiu ir sūriu ir dėkite juos 
grotelių viduryje; kai krosnelės ekrane bus pateiktas 
nurodymas, suvžotinius apverskite.

apverSkite 
patiekalą

2 dešrelėS   100–400 g dėkite jas grotelių viduryje; kai krosnelės ekrane bus 
pateiktas nurodymas, dešreles apverskite.

apverSkite 
patiekalą

3 Skrebučiai   40–80 g dėkite juos grotelių viduryje; kai krosnelės ekrane bus 
pateiktas nurodymas, skrebučius apverskite.

apverSkite 
patiekalą

jeigu gaminate šioje lentelėje nenurodytuS maiSto produktuS   ir jų svoris yra mažesnis arba didesnis už reko-
menduojamąjį, turėtumėte pasirinkti rankiniu būdu nustatomą funkciją.
išSamiau apie maisto produktų pridėjimą / pamaišymą / apvertimą žr. 10 psl. esančią lentelę.
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RANKINIU BŪDU NUSTATOMA SKRUDINIMO FUNKCIJA

naudokite šią funkciją� picai pašildyti bei kepti ir kitiems iš tešlos ga-
minamiems patiekalams gaminti, bekonui ir kiaušiniams, dešrelėms, 
mėsainiams kepti.  Patepkite skrudinimo skardą aliejumi.  Pagrindi-
nė šios funkcijos ypatybė – maistas vienu metu yra skrudinamas ir iš 
viršaus, ir iš apačios.

įsitikiNkite,  ar skrudinimo skarda yra tinkamai padėta stiklinio su-
kamojo pagrindo viduryje.

Skrudinimo Skardą ištraukite naudodami vir-
tuvines pirštines arba specialią skrudinimo 
skardos rankeną (parduodamas atskirai).

Būkite atsargūs, kad Nepaliestumėte  po grilio elementu esančios sie-
nelės.

Nedėkite įkaitusios skrudiNimo skardos  ant jokių šilumai jautrių pa-
viršių.

NaudojaNt šią fuNkciją, krosNelė ir skrudiNimo skarda  labai smar-
kiai įkaista.

q	 paSpauSkite Skrudinimo funkcijoS mygtuką .

w	 paSukite reguliavimo rankenėlę , kad ekrane būtų rodoma „ranki-
nio nustatymo režimo“ piktograma, o tada paspauskite ranke-
nėlės mygtuką, kad patvirtintumėte.

e	 Sukite reguliavimo rankenėlę , kad nustatytumėte trukmę.

r	 paSpauSkite rankenėlėS mygtuką.  Funkcija bus paleista. 

naudojant Skrudinimo funkciją, galioS lygio   pakeisti arba grilio funkci-
jos įjungti / išjungti negalima. 

naudodami šią funkciją, būtinai naudokite tik  pateiktą skrudinimo skar-
dą. Naudojant kitas parduotuvėse įsigyjamas 
skrudinimo skardas, rezultatas naudojant šią 
funkciją bus netinkamas.
rekomenduojama įkaitinti krosnelę ir skrudinimo 
skardą, prieš dedant maistą.

kroSnelė automatiškai  naudoja mikrobangas ir grilį skrudinimo 
skardai kaitinti. Todėl skrudinimo skarda greitai pasiekia kepi-
mui reikiamą temperatūrą ir pradeda skrudinti bei kepinti mais-
tą.
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q	 paSpauSkite Skrudinimo funkcijoS mygtuką .
w	 paSpauSkite rankenėlėS mygtuką, kad patvirtintumėte 6th reži-

mą.
e	 Sukite  reguliavimo rankenėlę , kad pasirinktumėte maisto ka-

tegoriją (žr. lentelę).
r	 paSpauSkite rankenėlėS mygtuką.  Funkcija bus paleista.

gaminant kai kurių kategorijų maiSto produktuS, prieš tai reikia įkaitin-
ti krosnelę. įkaitinimo proceso metu ekrane pakaitomis rodoma „PRE- 
hEAT“ (įkaitinimas).

6Th SKRUDINIMO FUNKCIJA

Tai svorio nustatymo funkcija; svoris bus apskaičiuotas automatiškai.

šią funkciją naudokite  įvairiems užšaldytiems maisto produktams ga-
minti. Ji taip pat leidžia atšildyti šaldytą duoną, kad ji vėl taptų šilta ir 
traški.  (žr. toliau pateiktoje lentelėje 8 maisto kategoriją)
kroSnelė  automatiškai parinks reikiamą gaminimo būdą, laiką ir ga-
lią.

šią pateiktą  skrudinimo skartą naudokite tik pasirin-
kę šią funkciją. Naudojant kitas parduotuvėse įsigy-
jamas skrudinimo skardas, rezultatas naudojant šią 
funkciją bus netinkamas.

skrudiNimo skardą ištraukite Naudodami virtuvines 
pirštines arba specialią skrudinimo skardos rankeną 
(parduodamas atskirai).

MAISTO KATEGORIJA KIEKIS NAUDOTINI PRIEDAI GAMINIMO METU

q1
vištienoS gabalėliai, 
Sparneliai

250–500 g naudokite Skrudinimo Skardą apverSkite patiekalą

2
muštiniai „cordon 
bleu“ 1–4  vnt.

įdėkite tuščią Skrudinimo Skardą, kad ją 
įkaitintumėte. kai ekrane buS rodoma „add 
food“ (pridėti maiSto), pridėkite maiSto.

apverSkite patiekalą

3 žuvieS piršteliai 250–500 g
įdėkite tuščią Skrudinimo Skardą, kad ją 
įkaitintumėte. kai ekrane buS rodoma „add 
food“ (pridėti maiSto), pridėkite maiSto.

apverSkite patiekalą

4 gruzdintoS bulvytėS 250–500 g naudokite Skrudinimo Skardą pamaišykite patiekalą

5 Storapadė pica 300–750 g naudokite Skrudinimo Skardą

6 plonapadė pica 250–750 g naudokite Skrudinimo Skardą

7 apkepaS Su įdaru 250–600 g naudokite Skrudinimo Skardą

8
duonoS atšildymaS 

50–650 g naudokite Skrudinimo Skardą apverSkite patiekalą

jeigu gaminate šioje lentelėje nenurodytuS maiSto produktuS   ir jų svoris yra mažesnis arba didesnis už 
rekomenduojamąjį, turėtumėte pasirinkti rankiniu būdu nustatomą funkciją.
paStaba.  Įkaitinant skrudinimo skardą, ją galima patepti aliejumi arba sviestu.
išSamiau apie maisto produktų pridėjimą / pamaišymą / apvertimą žr. 10 psl. esančią lentelę.
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APKEPŲ KEPIMO FUNKCIJA

naudokite šią funkciją  dideliems, storiems patiekalams, kuriuos iš vir-
šaus reikia apskrudinti, pavyzdžiui, akepams, lazanijai, vištienos ir 
bulvių pyragams, gaminti.

q	 paSpauSkite apkepų kepimo funkcijoS mygtuką .

w	 Sukite reguliavimo rankenėlę,  kad nustatytumėte galios lygį.

e	 paSpauSkite rankenėlėS mygtuką. 

r	 Sukite reguliavimo rankenėlę,� kad nustatytumėte trukmę.

t	 paSpauSkite rankenėlėS mygtuką. Funkcija bus paleista.

MAISTO GAMINIMO PROCESUI PRASIDĖJUS   

galioS lygio nuStatymaS Paspauskite MW mygtuką ir pasukite ranke-
nėlę ties reikiama nuostata.
gaminimo laiko pailginimaS / SutrumpinimaS Sukite reguliavimo ranke-
nėlę arba paspauskite greitojo paleidimo/rankenėlės mygtuką, kad 
laikas pailgėtų 30 sekundžių. 

GALIOS LYGIO PASIRINKIMAS 

nepalikite ilgai atidarytų kroSnelėS durelių,  naudodami grilio funkciją, 
nes sumažės temperatūra.
jeigu gaminate dideliuS apkepuS, išjunkite sukamojo pagrindo suki-
mosi funkciją, o praėjus maždaug pusei kepimo laiko, patiekalą 
apsukite. Tuomet vienodai apskrus visas paviršius.

Naudodami šią fuNkciją, įsitikiNkite, kad Naudojami iNdai  yra tinkamai 
naudoti mikrobangų krosnelėje ir yra atsparūs šilumai.

KOMBINUOTASIS GRILIO REŽIMAS
Galia Rekomenduojama naudoti:
650 W kepti  daržovių apkepus

350-500 W kepti  paukštieną ir lazaniją
160-350 W kepti  žuvis ir šaldytus apkepus

160 W kepti  mėsą
90 W kepti ant grotelių  vaisius
0 W tik apSkrudinti  kepant

kepdami aNt grotelių, NeNaudokite plastikiNių  indų. Jie ištirps. Taip 
pat negalima naudoti ir medinių arba popierinių virtuvės reikme-
nų.
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MAISTO KATEGORIJA KIEKIS PATARIMAI

q1 žuvieS filė   150–500 g
vienodaiS tarpaiS išdėStykite filė gabalėliuS  ant garpuodžio 
grotelių. Maišykite plonas dalis su storomis. Prieš patiek-
dami, palaukite maždaug 1-2 minutes.

2 daržovėS 150 - 500 g
naudokite vienoduS gabalėliuS.  Supjaustykite daržoves 
vienodais gabalėliais. 
Prieš patiekdami, palaukite maždaug 1-2 minutes.

3 šaldytoS daržovėS  150 - 500 g prieš patiekdami  palaukite 1-2 minutes.

4 bulvėS / šakniavaiSiai  150 - 500 g
naudokite vienoduS gabalėliuS.�  Supjaustykite daržoves 
vienodais gabalėliais. 
Prieš patiekdami, palaukite maždaug 1-2 minutes.

jeigu gaminate šioje lentelėje nenurodytuS maiSto produktuS   ir jų svoris yra mažesnis arba didesnis už reko-
menduojamąjį, turėtumėte pasirinkti rankiniu būdu nustatomą funkciją.

šis garpuodis   skirtas  naudojimui tik mikrobangų krosnelėje!
Niekada NeNNaudokite jo  su kitomis funkcijomis. 

NaudojaNt garpuodį pasirinkus kitą funkciją, krosnelė gali būti sugadinta. 
prieš įjuNgdami krosNelę, visada įsitikiNkite,  ar sukamasis pagrindas gali laisvai suktis.
visada  dėkite garpuodį ant stiklinio sukamojo pagrindo. 
Tai svorio nustatymo funkcija; svoris bus apskaičiuotas automatiškai.

6Th GARŲ FUNKCIJA
naudokite šią funkciją  tokiems maisto produktams kaip daržovės ir 
žuvis gaminti.
paSirinkę šią funkciją, viSada naudokite pateiktą  
garpuodį .

STEAMER ACCESSORY

lid

grid

bowl

D:  Valdymo skydelyje pasirinkite funkciją

q	 paSpauSkite garų funkcijoS mygtuką.

w	 Sukit reguliavimo rankenėlę , kad pasirinktumėte maisto katego-

riją (žr. lentelę).

e	 paSpauSkite rankenėlėS mygtuką. Funkcija bus paleista.

A: Įpilkite vandens
iki ant indo pažymėtos 
žymės „Steam Water Level“ 
(vandens garams lygis).

Steam Water Level 

B: Įdėkite groteles
ir dėkite jose maistą.

C:  Uždenkite dangčiu ir 
dėkite į krosnelę.

Dangtis

Dubuo

Grotelės

GARPUODIS

Vandens garams 
lygis
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KAIP VIRTI MAKARONUS IR RYŽIUS NAUDOJANT  
MIKROBANGŲ FUNKCIJĄ

galima naudoti garpuodį (be grotelių)
makaronams ir ryžiams virti paSirinkuS mikrobangų funkciją.
Ant puodo pažymėti sugraduoti lygiai padės Jums pripilti reikiamą 
vandens kiekį.

Lid

Bowl

(Grid)

Patiekalas PoRcijos kiekis lyGis

ryžiai 
(rice)

100 g q

200 g w

300 g e

400 g r

makaronai 
(paSta)

70 g q

140 g w

210 g e
naudokite trumpuS 
makaronuS.

atlikite toliau aprašytuS veikSmuS (pateiktas makaronų virimo pavyzdys):

A) Pasverkite 
makaronus

B) Supilkite makaronus į 
dubenį; Pridėti druskos

C) Pripilkite vandens iki 
nurodyto lygio

D) Uždenkite dangčiu ir dėkite 
į krosnelę

viSada vadovaukitėSpirmiau lentelėje 
nurodytais porcijų kiekiais.

naudokite kambario temperatūros vandenį.

Paskui užPRoGRamuokite mikRobanGų funkciją (žr. toliau nurodytus veiksmus):

1 fazė: 2 fazė:

RYŽIAI

nuStatykite Max 
(makSimalų) galioS lygį

nuStatykite trukmę, 
atsižvelgdami į lygius:

SpauSkite 
mygtuką 
„Start“ 
(pradėti)

RYŽIAI

nuStatykite galioS 
lygį

nuStatykite trukmę

SpauSkite 
mygtuką 
„Start“ 
(pradėti)

lygiS laikaS

q 2,5 min

w 4 min

e 5,5 min

r 7 min

MAK 
ARONAI

nuStatykite Max 
(makSimalų) galioS lygį

nuStatykite trukmę, 
atsižvelgdami į lygius:

MAK
ARONAI

nuStatykite galioS 
lygį

lygiS laikaS

q 4 min

w 7 min

e 9,5 min

geriemS rezultatamS gauti:  1 fazei pasibaigus, tuoj pat nustatykite 2 fazę.

Nustatykite ant 
makaronų/ryžių 
pakuotės nurodytą 
virimo laiką

Paleiskite pirmąją proceo dalį, nustatydami 
mikrobangų funkciją kaip aprašyta toliau:

Pirmajai daliai pasibaigus, užprogramuokite antrąją 
proceso dalį, kad patiekalas būtų baigtas gaminti.

Dangtis

Dubuo

Grotelės

J ET

J ET
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atitinka Standartą iec 60705.
tarptautinė elektrotechnikoS komiSija� sukūrė skirtingų mikrobangų krosnelių šildymo pajėgumo ly-
ginamojo bandymo standartą. Šiai krosnelei rekomenduojama:

Bandymas Kiekis Apyt. laikas Galios lygis Indas
12.3.1 1000 g 12 - 13 min 750 W  PiReksas 3.226
12.3.2 475 g 5 ½ - 7 min 750 W  PiReksas 3.827
12.3.3 900 g 14 - 16 min 750 W  PiReksas 3.838
12.3.4 1100 g 18 - 20 min GRilis + 650 W  PiReksas 3.827
13.3 500 g 11 - 13 min 160 W Plastikinė foRma
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APLINKOSAUGA
pakavimo dėžę  galima visiškai per-
dirbti – tai patvirtina atliekų per-
dirbimo simbolis. Vadovau-
kitės vietos atliekų išmetimo 
taisyklėmis. Galimai pavojin-
gas pakavimo medžiagas (plas-
tikinius maišus, polistireną ir pan.) 
laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
šiS prietaiSaS  paženklintas pagal Europos direk-
tyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektronikos 
įrenginių atliekų (EEĮA) reikalavimus. Tinkamai 
išmesdami šį gaminį, prisidėsite prie apsaugos 
nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmo-
nių sveikatai, kuris gali būti padarytas netinka-
mai išmetus šį gaminį.

SimboliS� ant gaminio arba jo pakuotės reiškia, 
kad šio gaminio negalima 
išmesti su įprastomis bui-
tinėmis atliekomis. Jį reikia 
atiduoti į atitinkamą surinki-
mo punktą, kuriame elektros 
ir elektronikos prietaisas būtų 
perdirbtas. 
išmeSti� privaloma pagal vie-
tines aplinkosaugos atliekų 
šalinimo taisykles.
daugiau informacijoS  apie 
šio produkto perdirbimą 
gausite kreipdamiesi į savo miesto valdžios ins-
titucijas, buitinių atliekų išvežimo tarnybą arba 
parduotuvę, kur pirkote šį produktą.
prieš išmeSdami Seną gaminį,  nupjaukite maitini-
mo laidą, kad prietaiso negalima būtų jungti į 
elektros tinklą.


