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Krosnelę statykite atokiai nuo kitų šilumos šaltinių. Tam, kad būtų gera venti-
liacija, 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 vertę.

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 deda-
mus 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.
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 karštų daik-
tų. 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 asmenų, 
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,  už-
darykite dureles ir išjunkite orkaitę. Atjunkite maitinimo laidą arba išjunkite 
maitinimą 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 pana-
šių daiktų šildymas gali kelti sužalojimo, užsidegimo ar gaisro riziką.
šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turin-
tiems 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 techniš-
kai prižiūrėti gali tik vyresni kaip 8 metų vaikai, jei jie yra prižiūrimi.  
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu. Saugokite prie-
taisą 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 naudo-
kite tik tada, kai kvalifikuotas techninės priežiūros meistras suremontuos.
Mikrobangų krosnelėje negaminkite  ir nešildykite sveikų kiaušinių arba kiauši-
nių 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 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 kabin-
ti ant durelių rankenėlės.

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

Jei reikia pakeisti elektros laidą,  jį reikia keisti originaliu elektros laidu, kurį ga-
lima 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, ku-
rių 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 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. 
• Demonstracinis režimas išjungtas (žr. skyrių “Nustatymai”). 
• Veikiant tam tikroms funkcijoms, ekrane gali būti rodomas simbolis“  ”. Tai normalus ir reiškia, kad kros-
nelę atlieka tam tikrus skaičiavimus, kad būtų užtikrintas geriausias galutinis rezultatas. 
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.

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 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 sąvar-
žėles.
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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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 su-
gesti.
Prieš įjungdami  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 indai).

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.

Lid

Middle Grid

Bottom

GARPUODIS
Skirtas maistui ruošti garuose naudojant specialią funkciją (GARAI). Gamindami patiekalus, pa-
vyzdžiui, žuvį ir daržoves, dėkite maistą ant vidurinių grotelių. Nenaudokite vidurinių grotelių, kai 
gaminate tokius patiekalus kaip makaronai, ryžiai arba pupelės. Garpuodį visada  statykite ant 
stiklinio sukamojo padėklo.
VIELINĖS GROTELĖS
Naudokite aukštas vielines groteles,  gamindami griliu arba naudodami kombinuotąją funkciją „Grilis + 
mikrobangos“.
Naudokite žemas vielines groteles,  kai gaminate įjungę karšto oro funkciją arba naudodami kombinuotąją 
funkciją „Karštas oras + mikrobangos“.
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 pa-
dėtą indą.

SKRUDINIMO LĖKšTĖS RANKENA 
Naudokite skrudinimo lėkštės rankeną  karštai skrudinimo lėkštei iš krosnelės išimti.

KEPIMO SKARDA (atskirai parduodamas priedas)
Naudokite kepimo skardą tik tada, kai gaminate maistą naudodami karštą orą. Niekada nenaudokite 
šios funkcijos kartu su mikrobangomis.
• Dėkite kepimo skardą ant viduje esančių kepimo skardos bėgelių.

LĖKšTĖS DANGTIS (atskirai parduodamas priedas)
Dangtis naudojamas tik mikrobangomis gaminamam ir šildomam maistui uždengti; jis apsaugo nuo 
taškymosi, išlaiko maisto drėgmę, taip pat sutrumpina gaminimo laiką.  
Naudokite dangtį šildydami dar kartą dviem lygmenimis.
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TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

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

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, vieli-
nių šveistukų, šiurkščių skudurėlių ir kt. priemonių, kurios gali pažeisti valdy-
mo 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 pa-
dėklą, sukamojo padėklo atramą 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. pavir-
kite puodelį vandens. Garai suminkštins šias dėmes.
Į puodelį su vandeniu įpylus  šiek tiek citrinų sulčių , padėjus ant sukamojo padėklo ir pavirus kelias minutes, pa-
šalinami 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 įjungti 10 min., kad nudegtų visi purslai – taip suma-
žinama 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 • Garų priedas • Kepimo skarda (atskirai parduodamas priedas)

Nenaudokite  mikrobangų krosnelės, kai sukamąjį padėklą išėmėte, norėdami jį nuvalyti.
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APSAUGA NUO ĮJUNGIMO / UŽRAKTAS NUO VAIKŲ

ši automatinė apsaugos funkcija suveikia praėjus vie-
nai minutei  po to, kai krosnelė pradeda veikti pareng-
ties režimu. (Kai ekranas tuščias, krosnelė veikia „pa-
rengties“ režimu).

Veikiant apsauginei funkcijai, norint  pradėti gamin-
ti, dureles reikia atidaryti ir vėl uždaryti, antraip ekra-
ne bus rodoma:

ATIDARYTI DURELES

RUOŠIMO PRISTABDYMAS ARBA SUSTABDYMAS

Gaminimo pristabdymas:
Ruošimą galima pristabdyti  norint atidaryti dureles ir 
patikrinti maistą, jį apversti arba pamaišyti. šis nusta-
tymas veiks 10 minučių.

Norėdami tęsti maisto gaminimą:
Uždarykite dureles  ir VIENą KARTą paspauskite grei-
tojo paleidimo arba patvirtinimo mygtuką. Maisto ga-
minimas tęsiamas nuo to momento, kai jis buvo pri-
stabdytas. 

Jei toliau ruošti nenorite:
Išimkite patiekalą,  uždarykite dureles ir vėl paspauski-
te mygtuką STOP.
Kai maisto gaminimas yra baigtas: 
pabaigus gaminti, signalizatorius pypsės  vieną kartą 
per minutę (10 minučių). Paspauskite mygtuką STOP 
arba atidarykite dureles, kad nustotų veikti signaliza-
toriaus.
Įsidėmėkite:  jei, pasibaigus ruošimui, durelės atida-
romos ir paskui vėl uždaromos, krosnelės nustatymai 
veiks tik 60 sek.

PARENGTIES REŽIMAS

Paspaudus sustabdymo mygtuką arba naudotojui tam tikrą laiką neatlikus su prietaisu jokių veiksmų, krosne-
lė pradeda veikti parengties režimu ir ekranas išsijungia. Norėdami uždaryti, pasukite rankenėlę arba paspauski-
te bet kurį mygtuką.

PIRMASIS ĮJUNGIMAS – KALBOS PASIRINKIMAS

Pirmą kartą prijungus krosnelę prie elektros tinklo, ekrane rodomas raginimas pasirinkti kalbą (rodoma numaty-
toji kalba yra anglų k.). Norėdami pakeisti kalbą, sukite rankenėlę ir, pasirinkę savo kalbą, patvirtinkite nuostatą, 
paspausdami patvirtinimo mygtuką.

Pastaba: kalbą bet kuriuo metu galima pakeisti, atidarius nustatymų meniu (žr. skyrių „Nustatymai“). 

DEMONSTRACINIS REŽIMAS

Demonstracinis režimas skirtas parodyti pirkėjams parduotuvėje, kaip prietaisas veikia. Veikiant demonstraci-
niam režimui, ekrane rodoma „DEMO“. 
Įjungus demonstracinį režimą, netiekiama nei mikrobangų energija, nei šiluma. 
Norint, kad krosnelė tinkamai veiktų, demonstracinį režimą reikia išjungti (žr. skyrių „NUSTATYMAI“).

DEMO
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i

Atsižvelgiant į pasirinktą funkciją, gaminant gali prireikti pridėti/pamaišyti/ apversti maistą. Tokiais atvejais kros-
nelė pristabdys gaminimo procesą ir paprašys atlikti reikiamą veiksmą.
Prireikus turėtumėte atlikti šiuos veiksmus:
q Atidaryti dureles.
w Pridėti, pamaišyti arba apversti maistą (atsižvelgiant į reikiamą veiksmą).
e Uždaryti dureles ir vėl įjungti krosnelę, paspaudžiant patvirtinimo / greitojo paleidimo mygtuką. 

Pastabos: 
 - Jeigu per 2 minutes nuo prašymo pridėti daugiau produktų durelių neatidarysite, krosnelė pradės veikti pa-
rengties režimu.
 - Jeigu per 2 minutes nuo prašymo pamaišyti arba apversti maistą durelių neatidarysite, krosnelė pradės veik-
ti parengties režimu.

PRIDĖTI/ PAMAIŠYTI/ APVERSTI MAISTĄ

LAIKMATIS

šią funkciją naudokite  tada, kai virtuvinio laikmačio laiką reikia skaičiuoti tiksliai, pvz., verdant kiaušinius ar kildi-
nant tešlą prieš ją kepant ir pan.
Atkreipkite dėmesį, kad virtuvinis laikmatis NESUAKTYVINA jokio maisto gaminimo ciklo.

q Prietaisui veikiant parengties režimu, (žr. skyrių „Parengties režimas“), paspauskite laikmačio mygtuką.
w Sukite rankenėlę, kad nustatytumėte reikiamas suskaičiuoti   minutes.
e Paspauskite patvirtinimo / greitojo paleidimo mygtuką.  Funkcija bus įjungta.
Laikmačiui baigus  atgalinį laiko skaičiavimą, pasigirs signalas.

Pastaba: įjungus laikmatį, galima įjungti gaminimo funkciją. Tokiu atveju paspaudus laikmačio mygtuką, ekrane 
kelias sekundes bus rodomas likęs laikmačio funkcijos laikas.

SUKAMOJO PADĖKLO SUSTABDYMAS

Norint pasiekti geriausių rezultatų, gaminant maistą, stiklinis sukamasis padėklas privalo suktis.
Visgi, jeigu Jums reikia naudoti labai didelius indus, kurie negali laisvais suktis krosnelėje, naudojant sukamojo 
padėklo sustabdymo funkciją, stiklinį sukamąjį padėklą galima sustabdyti, kad jis nesisuktų.
ši funkcija veikia esant tik šioms maisto gaminimo funkcijoms:
- Karštas oras
- Kombinuotoji funkcija „Grilis + mikrobangos“
- Kombinuotoji funkcija „Karštas oras + mikrobangos“
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NUSTATYMAI

Čia galite lengvai matyti ir keisti prietaiso parametrus (garsą, kalbą, numatytąsias gamyklos nuostatas).
Įjungę prietaisą, kad jis veiktų parengties režimu (žr. skyrių „Parengties režimas“), paspauskite nustatymų funkci-
jos mygtuką, kad atidarytumėte nustatymų meniu, tada, sukdami rankenėlę ir paspausdami patvirtinimo mygtu-
ką, galite keisti šiuos parametrus:

 • SET SOUND (NUSTATYTI GARSą)

q Sukite rankenėlę , kad pasirinktumėte vertes „Enable“ (įjungti)/„Disable“ (iišjungti).
w Paspauskite patvirtinimo mygtuką.

 • LANGUAGE (KALBA)

q Sukite rankenėlę , kad pasirinktumėte bet kurią iš galimų kalbų (žr. lentelę).
w Paspauskite patvirtinimo mygtuką.

 • RESET TO FACTORY DEFAULT (ATKURTI NUMATYTUOSIUS GAMYKLOS PARAMETRUS)

q Sukite rankenėlę , kad pasirinktumėte vertes „Yes“ (taip)/„No“ (ne). (Pasirinkus „Yes“ (taip), bus atkurti pra-
diniai prietaiso parametrai).

w Paspauskite patvirtinimo mygtuką. 

 • DEMO MODE (DEMONSTRACINIS REŽIMAS)

q Sukite rankenėlę, kad įjungtumėte/išjungtumėte demonstracinį režimą. Pasirinkite „ENABLED“ (įjungta), jei 
demonstracinį režimą norite įjungti, arba „DISABLED“ (išjungti), jeigu jį norite išjungti. (daugiau informaci-
jos rasite skyriuje „DEMONSTRACINIS REŽIMAS“).

w Paspauskite patvirtinimo mygtuką.

 • ExIT (UŽDARYTI)

q Sukite rankenėlę , kad pasirintumėte „Exit“ (uždaryti).
w Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad uždarytumėte meniu.

EIL. NR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kalbos Anglų Prancūzų Italų Vokiečių švedų Ispanų Olandų Vengrų Slovakų Lenkų Čekų
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ši funkcija naudojama  maistui, kuriame yra didelis kiekis vandens, pavyzdžiui, sriuboms, kavai ar arbatai, grei-
tai pašildyti.

q Paspauskite greitojo paleidimo mygtuką. 

Paspaudus greitojo paleidimo mygtuką,  mikrobangų funkcija 30 sekundžių paveiks maksimaliu galingumu; 
kiekvieną kartą paspaudus greitojo paleidimo mygtuką, gaminimo laikas bus pailgintas 30 sekundžių.
Įjungę šią funkciją, taip pat galite sukti rankenėlę gaminimo laikui pailginti arba sutrumpinti.

GREITASIS PALEIDIMAS

• Krosnelei veikiant parengties režimu, taip pat galima naudoti greitojo paleidimo funkciją: sukant rankenė-
lę, reikia nustatyti greitojo paleidimo funkcijos trukmę ir paspausti patvirtinimo mygtuką, kad funkcija būtų 
paleista.

Patarimai ir pasiūlymai:
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Mikrobangų funkcija leidžia greitai pagaminti arba pašildyti maistą ir gėrimus.

�PRASIDĖJUS GAMINIMO PROCESUI :
Norėdami nustatyti galią: paspauskite rankiniu būdu nustatomų funkcijų mygtuką  ir sukite rankenėlę, kad nu-
statytumėte vertę.
Norėdami pailgini/sutrumpinti laiką: sukite rankenėlę arba paspauskite greitojo paleidimo mygtuką/patvirtinimo 
mygtuką, kad pailgintumėte maisto gaminimo laiką 30 sekundžių. 

q Paspauskite rankiniu būdu nustatomų funkcijų mygtuką .

w Ekrane bus rodoma: „MICROwAVE (MIKROBANGOS)“; paspauskite patvirtinimo mygtuką.

e Sukite rankenėlę , kad nustatytumėte mikrobangų galią (žr. toliau pateiktą lentelę).

r Paspauskite patvirtinimo mygtuką. 

t Sukite rankenėlę,  kad nustatytumėte laiką.

y Paspauskite patvirtinimo / greitojo paleidimo mygtuką.  Funkcija bus įjungta.

GALIA REKOMENDUOJAMA NAUDOTI:

JET Gėrimų, vandens, skystų sriubų,  kavos, arbatos arba kito maisto, kuriame yra didelis kiekis vandens, 
pakartotinis pašildymas. Jei maiste yra kiaušinių arba grietinės, nustatykite mažesnį galingumą.

750 W Žuvies,  mėsos, daržovių ir kt. patiekalų gaminimas.

650 W Patiekalų, kurių negalima maišyti, gaminimas.

500 W Atsargesnis patiekalų gaminimas,  pvz., daug baltymų turinčių padažų virimas, sūrio ir kiaušinių patie-
kalų kepimas, taip pat troškiniųužkepimas.

350 W Lėtas troškinių virimas,  sviesto tirpinimas.
160 W Atšildymas. 
90 W Sviesto , sūrių ir ledų minkštinimas ir tirpinimas.

Rekomenduo-
jamas priedas:

MIKROBANGOS

lėkštės dangtis
(parduodamas atskirai)
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Aukštos grotelės

šiai funkcijai naudojamas galingas kvarco grilis, skirtas patiekalams skrudinti, sukuriant kepimo grilyje arba ant 
grotelių efektą.
Naudojant grilio funkciją, galima kepti patiekalus, pavyzdžiui, sūrio sumuštinius, bulvių kroketus, dešreles, daržo-
ves.

q Paspauskite rankiniu būdu nustatomų funkcijų mygtuką  .

w Sukite rankenėlę , kol ekrane bus rodoma „GRILL (GRILIS)“, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką.

e Sukdami rankenėlę,  pasirinkite grilio galios lygį (žr. toliau pateiktą lentelę) ir patvirtinkite parinktį, paspaus-
dami patvirtinimo mygtuką.

r Sukite rankenėlę,  kad nustatytumėte laiką.

t Paspauskite patvirtinimo / greitojo paleidimo mygtuką.  Funkcija bus įjungta.

• Tokius maisto produktus kaip sūris, skrebučiai, žlėgtainiai ir dešrelės padėkite ant aukštų grotelių.
• Pasirinkę šią funkciją,  įsitikinkite, kad naudojami reikmenys yra atsparūs karščiui.
• Kepdami griliu,  nenaudokite plastikinių indų. Jie išsilydys. Taip pat negalima naudoti medinių ar popieri-

nių indų.
• Saugokitės, kad nepaliestumėte po grilio elementu esančios sienelės. 

GALIOS LYGIS

  1 Žemas

2 Vidutinis

3 Aukštas

Patarimai ir pasiūlymai:

GRILIS

Specialus priedas:
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Aukštos grotelės

ši funkcija suderina mikrobangų ir grilio kaitinimą, todėl maistas ant grotelių greičiau iškepa.

q Paspauskite rankiniu būdu nustatomų funkcijų mygtuką  .
w Sukite rankenėlę , kol ekrane bus rodoma „COMBI GRILL + MICROwAVE (KOMBINUOTOJI FUNKCIJA 

„GRILIS + MIKROBANGOS“)“, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką.
e Sukdami rankenėlę,  pasirinkite mikrobangų galios lygį (žr. toliau pateiktą lentelę) ir patvirtinkite parinktį, pa-

spausdami patvirtinimo mygtuką.
r Sukkite rankenėlę,  kad nustatytumėte laiką.
t Paspauskite patvirtinimo / greitojo paleidimo mygtuką.  Funkcija bus įjungta.
pRASIDĖJUS GAMINIMO PROCESUI :
Norėdami nustatyti galią: paspauskite rankiniu būdu nustatomų funkcijų mygtuką   ir sukite rankenėlę, kad nu-
statytumėte vertę.
Norėdami pailgini/sutrumpinti laiką: sukite rankenėlę arba paspauskite greitojo paleidimo mygtuką/patvirtinimo 
mygtuką, kad pailgintumėte maisto gaminimo laiką 30 sekundžių. 

GALIOS LYGIS REKOMENDUOJAMA NAUDOTI:
650 W Daržovės 
500 W Paukštiena ir lazanija
350 W Žuvis 
160 W Mėsa
  90 W Ant grotelių kepti vaisiai

• Nepalikite ilgai atidarytų  krosnelės durelių, kai veikia grilis, nes sumažės temperatūra.
• Jeigu gaminate didelius kepsnius, kuriems paruošti reikia sustabdyti sukamąjį padėklą, kad jis nesisuk-

tų, praėjus maždaug pusei kepimo laiko, patiekalus apverskite. Tai būtina vienodai spalvai visame pavir-
šiuje gauti. 

• Naudodami šią funkciją įsitikinkite,  ar reikmenys yra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje ir atsparūs 
karščiui.

• Kepdami griliu,  nenaudokite plastikinių indų. Jie išsilydys. Taip pat negalima naudoti medinių ar popieri-
nių indų.

• Saugokitės, kad nepaliestumėte po grilio elementu esančios sienelės. 

Patarimai ir pasiūlymai:

KOMBINUOTOJI fUNKCIJA „GRILIS + MIKROBANGOS“

Specialus priedas:
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GALIOS LYGIS REKOMENDUOJAMA NAUDOTI:

350 W Paukštiena, bulvės su lupenomis, laza-
nija ir žuvis

160 W Mėsos kepsniai ir pyragai su vaisiais
90 W Pyragai ir tešlainiai

q Paspauskite rankiniu būdu nustatomų funkcijų mygtuką  .

w Sukite rankenėlę,  kol ekrane bus rodoma „COMBI FORCED AIR + MICROwAVE-USE LOw RACK (KOM-
BINUOTOJI FUNKCIJA „KARšTAS ORAS + MIKROBANGOS“ – NAUDOTI ŽEMAS GROTELES)“ ir pa-
spauskite patvirtinimo mygtuką.

e Sukdami rankenėlę,  nustatykite temperatūrą (pasirinkite tinkamą temperatūrą nuo 50 °C iki 200 °C)  ir pa-
spauskite patvirtinimo mygtuką.

r Sukdami rankenėlę,  nustatykitemikrobangų galią (žr. toliau pateiktą lentelę) ir paspauskite patvirtinimo 
mygtuką.

t Sukite rankenėlę,  kad nustatytumėte laiką.
y Paspauskite patvirtinimo / greitojo paleidimo mygtuką. Funkcija bus įjungta.

ši funkcija suderina gaminimą mikrobangomis ir karštu oru, todėl orkaitėje greičiau paruošiami patiekalai, kurie 
yra gaminami orkaitėje. 
Naudojant kombinuotąją funkciją „Karštas oras + mikrobangos“, galima gaminti tokius patiekalus kaip kepta 
mėsa, paukštiena, bulvės su lupenomis, šaldyti pusgaminiai, žuvis, pyragai ir tešlainiai.

pRASIDĖJUS GAMINIMO PROCESUI :
Norėdami nustatyti galią: paspauskite rankiniu būdu nustatomų funkcijų mygtuką   ir sukite rankenėlę, kad nu-
statytumėte vertę.
Norėdami pailgini/sutrumpinti laiką: sukite rankenėlę arba paspauskite greitojo paleidimo mygtuką/patvirtinimo 
mygtuką, kad pailgintumėte maisto gaminimo laiką 30 sekundžių.  
Norėdami nustatyti temperatūrą: paspauskite karšto oro  funkcijos mygtuką ir sukite rankenėlę, kad nustaty-
tumėte norimą vertę.

Žemos grotelės

• Dėkite maistą ant žemų grotelių, kad aplink jį tinkamai cirkuliuotų oras.
• Naudodami šią funkciją įsitikinkite,  ar reikmenys tinkami naudoti mikrobangų krosnelėje ir atsparūs karščiui.

Patarimai ir pasiūlymai:

KOMBINUOTOJI fUNKCIJA „KARŠTAS ORAS + MIKROBANGOS“

Specialus priedas:
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Specialūs priedai:

Kai tik įkaitinimo procesas bus pradėtas, temperatūrą galima lengvai reguliuoti sukant rankenėlę.
Įkaitinimo proceso metu ekrane rodoma „PREHEATING (ĮKAITINAMA)“; taip pat rodoma kaitinimo eigos juosta, 
kol pasiekiama nustatyta temperatūra.

Pasiekus nustatytą temperatūrą, ekrane rodoma „END (PABAIGA)“. Veikiant šiai funkcijai, negalima nustatyti jo-
kių maisto gaminimo parametrų. 

q Paspauskite rankiniu būdu nustatomų funkcijų mygtuką  .

w Sukite rankenėlę,  kol ekrane bus rodoma „QUICK HEAT (GREITASIS ĮKAITINIMAS)“, tada patvirtinkite, 
paspausdami patvirtinimo mygtuką.

e Sukite rankenėlę,  kad nustatytumėte temperatūrą.

r Paspauskite patvirtinimo / greitojo paleidimo mygtuką. Funkcija bus įjungta.

Naudokite šią funkciją tuščiai per trumpą laiką krosnelei įkaitinti. Galite nustatyti norimą temperatūrą, o krosnelė 
praneš, kai tik nustatyta temperatūra bus pasiekta.

Patarimai ir pasiūlymai:

• Nedėkite maisto į krosnelę, kol ji neįkaitinta ir kai vyksta įkaitinimas. Nuo intensyvaus karščio jis gali su-
degti.

Žemos grotelės

GREITASIS ĮKAITINIMAS

lėkštės dangtis
(parduodamas atskirai)
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Naudojant šią funkciją, galima greitai rankiniu būdu arba automatiškai atšildyti maistą. 
šią funkciją naudokite mėsai, paukštienai, žuviai, daržovėms ir duonos gaminiams atšildyti.

1: RANKINIU BŪDU NUSTATOMA ATšILDYMO FUNKCIJA
q Paspauskite atšildymo funkcijos mygtuką  .
w Sukite rankenėlę,   kol ekrane bus rodoma „MANUAL,DEFROST (RANKINIU BŪDU NUSTATOMA AT-

šILDYMO FUNKCIJA)“, tada patvirtinkite, paspausdami patvirtinimo mygtuką.
e Sukite rankenėlę,  kad nustatytumėte laiką.
r Paspauskite patvirtinimo / greitojo paleidimo mygtuką.  Funkcija bus įjungta.
2–6: „6TH SENSE“ ATšILDYMO FUNKCIJA
q Paspauskite atšildymo funkcijos mygtuką   .
w Sukdami rankenėlę,  pasirinkite produktų rūšį (žr. toliau pateiktą lentelę) ir patvirtinkite parinktį, pa-

spausdami patvirtinimo mygtuką.
e Sukdami rankenėlę,  nustatykite svorį (žr. toliau pateiktą lentelę) ir patvirtinkite parinktį, paspausdami 

patvirtinimo mygtuką.
r Paspauskite patvirtinimo / greitojo paleidimo mygtuką. Funkcija bus įjungta.

• Norint pasiekti geriausių rezultatų, rekomenduojame atšildyti padėjus tiesiai ant stiklinio sukamojo padė-
klo. Jeigu reikia, galima naudoti lengvo plastiko indą, tinkamą naudoti mikrobangų krosnelėje.

• Jei gaminate maisto produktus, kurių šioje lentelėje nėra,   bet jų svoris maždaug atitinka rekomenduojamą-
jį, turėtumėte naudoti rankiniu būdu pasirenkamą funkciją.

• Jei produkto temperatūra  yra aukštesnė nei užšaldymo (-18 °C),  pasirinkite mažesnį produkto svorį.
• Jei produkto temperatūra  yra žemesnė nei užšaldymo (-18 °C),  parinkite didesnį produkto svorį.
• Virtas maistas, troškiniai ir mėsos padažai  atšyla greičiau, jei tokie produktai atšildymo metu pamaišomi.
• Pradedančius atšilti  gabalus atskirkite. Atskiri gabalai atšyla greičiau.
• Išsamios informacijos apie tai, kaip pridėti/pamaišyti/apversti maistą rasite 11 puslapyje esančioje lentelėje.

Patarimai ir pasiūlymai:

ATŠILDYMAS (RANKINIU BŪDU NUSTATOMA IR „6TH SENSE“ ATŠILDYMO fUNKCIJA)

ATšILDYMO FUNKCIJOS TIPAS MAISTO KATEGORIJA SVORIS

  1 Nustatoma rankiniu būdu - -

2 „6th Sense“ Mėsa 100g - 2kg

3 „6th Sense“ Paukštiena 100g - 2kg

4 „6th Sense“ Žuvis 100g - 2kg

5 „6th Sense“ Daržovės 100g - 2kg

6 „6th Sense“ Duona 100g - 2kg
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SKRUDINIMAS

Specialūs priedai:

Tai išskirtinė „whirlpool“ funkcija, kurią naudojant maistą galima idealiai paskrudinti iki auksinės traškios plutelės 
ir iš viršaus, ir iš apačios. Naudojant gaminimą mikrobangomis ir griliu, skrudinimo lėkštė greitai įkais iki reikia-
mos temperatūros ir pradės kepti bei skrudinti maistą.

Pasirinkus skrudinimo funkciją, privaloma naudoti šiuos priedus:
- Skrudinimo lėkštę
- Skrudinimo lėkštės rankeną (atskirai parduodamas priedas) įkaitusiai lėkštei išimti.

šią funkciją naudokite picoms, kišams ir kitiems tešlos pagrindo patiekalams pašildyti ir ruošti. Ji taip pat tinka 
kiaušiniams su kumpiu, dešrelėms, bulvėms, skrudintoms bulvytėms, mėsainiams, kitiems mėsos ir panašiems 
patiekalams be aliejaus (arba naudojant labai nedaug aliejaus) gaminti. 

q Paspauskite skrudinimo funkcijos mygtuką . 
w Sukdami rankenėlę, nustatykite gaminimo laiką.
e Paspauskite patvirtinimo / greitojo paleidimo mygtuką.  Funkcija bus įjungta.

Pasirinkę šią  funkciją, naudokite tik pateiktąją skrudinimo lėkštę. Jei pasirinkę šią funkciją naudosite kitas skrudi-
nimo lėkštes, kurias galima nusipirkti parduotuvėse, rezultatas nebus tinkamas.

• Įsitikinkite,  kad skrudinimo lėkštė būtų tinkamai padėta stiklinio sukamojo padėklo viduryje.
• Naudojant šią funkciją, krosnelė ir  skrudinimo lėkštė smarkiai įkaista.
• Karštos skrudinimo lėkštės nedėkite  ant karščiui neatsparaus paviršiaus. 
• Saugokitės, kad nepaliestumėte  po grilio elementu esančios sienelės.
• Skrudinimo lėkštę išimkite mūvėdami virtuvines pirštines arba naudodamiesi skrudinimo lėkštės rankena.
• Prieš ruošiant patiekalą, kuriam pagaminti nereikia daug laiko (picą, pyragus ir pan.), rekomenduojama iš 

anksto 2 - 3 minutes įkaitintinti skrudinimo lėkštę.

Patarimai ir pasiūlymai:

Skrudinimo lėkštė Skrudinimo lėkštės rankena 
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Naudojant šią išskirtinę „whirlpool“ funkciją, galima atšildyti užšaldytus duonos gaminius. Suderinus atšildymo ir 
skrudinimo technologijas, duona bus skani ir šviežia, lyg ką tik iškepta.
Naudokite šią funkciją šaldytoms bandelėms, bagetėms ir kruasanams greitai atšildyti ir pašildyti. 
„6th Sense“ duonos gaminių atšildymo funkciją galima naudoti tuo atveju, kai grynasis svoris yra 50g - 400g.

Pasirinkus šią funkciją, privaloma naudoti šiuos priedus:
- Skrudinimo lėkštę
- Skrudinimo lėkštės rankeną (atskirai parduodamas priedas) įkaitusiai lėkštei išimti.

q Paspauskite „6th Sense“ duonos gaminių aštildymo funkcijos mygtuką . 
w Sukdami rankenėlę, nustatykite svorį.
e Paspauskite patvirtinimo mygtuką. Prieš pradedant kepimą, vyksta įkaitinimas. Pasiekus nustatytą tempe-

ratūrą, bus rodomas raginimas pridėti maisto (duonos gaminių). Įkaitinimo proceso metu ekrane rodoma 
„PREHEATING (įkaitinama)“.

r Paspauskite patvirtinimo / greitojo paleidimo mygtuką.  Funkcija bus įjungta.

Dėkite tuščią skrudinimo lėkštę į krosnelę ant stiklinio sukamojo padėklo.

Krosnelė automatiškai naudoja mikrobangų ir grilio funkciją skrudinimo lėkštei įkaitinti. Taigi skrudinimo lėkštė 
greitai pasiekia reikiamą temperatūrą. Pabaigus įkaitinimą, krosnelė nurodo pridėti maisto. 

Patarimai ir pasiūlymai:

• Įsitikinkite , kad skrudinimo lėkštė būtų tinkamai padėta stiklinio sukamojo padėklo viduryje.
• Naudojant šią funkciją, krosnelė  ir skrudinimo lėkštė smarkiai įkaista.
• Karštos skrudinimo lėkštės nedėkite  ant karščiui neatsparaus paviršiaus.
• Skrudinimo lėkštę išimkite mūvėdami virtuvines pirštines arba naudodamiesi skrudinimo lėkštės rankena.
• Įjungę šią funkciją,  naudokite tik pateikiamą skrudinimo lėkštę. Jei pasirinkę šią funkciją naudosite kitas 

skrudinimo lėkštes, kurias galima nusipirkti parduotuvėse, rezultatas nebus tinkamas. 
• Išsamios informacijos apie tai, kaip pridėti/pamaišyti/apversti maistą rasite 11 puslapyje esančioje lentelėje.

„6TH SENSE“ DUONOS GAMINIŲ ATŠILDYMO fUNKCIJA

Specialūs priedai: Skrudinimo lėkštė Skrudinimo lėkštės rankena 
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Specialus priedas:

PRASIDĖJUS GAMINIMO PROCESUI:  
Norėdami nustatyti temperatūrą: nuspauskite karšto oro funkcijos mygtuką ir sukite rankenėlę, kad nustatytumė-
te norimą vertę.
Norėdami pailgini/sutrumpinti laiką: Norėdami pailginti/sutrumpinti laiką: sukite rankenėlę arba paspauskite grei-
tojo paleidimo mygtuką/patvirtinimo mygtuką, kad pailgintumėte maisto gaminimo laiką 30 sekundžių. 

Naudojant šią funkciją, patiekalus galima gaminti lyg orkaitėje. Naudojant galingą kaitinimo elementą ir ventiliato-
rių, maisto gaminimas vyksta taip pat, kaip ir įprastoje orkaitėje. Naudokite šią funkciją kepdami merengus, tešlą, 
pyragus, suflė, paukštieną ir mėsos kepsnius.
Galima naudoti karštą orą su arba be įkaitinimo fazės. Įkaitinimo fazės metu naudojamas ir ventiliatorius, ir grilis, 
kad krosnelė būtų greitai įkaitinta prieš Jums pradedant gaminti, ir kepimo rezultatai būtų patys geriausi.

Žemos grotelės

 1: SU ĮKAITINIMU 

q Paspauskite karšto oro funkcijos mygtuką  .
w Ekrane bus rodoma ši parinktis: „wITH PREHEAT FORCED AIR-USE LOw RACK (PASIRINKę 

KARšTO ORO FUNKCIJą SU ĮKAITINIMU, NAUDOKITE ŽEMAS GROTELES)“, tada patvirtinkite, pa-
spausdamipatvirtinimo mygtuką.

e Sukdami rankenėlę,  nustatykite temperatūrą ir  patvirtinkite parinktį, paspausdami patvirtinimo mygtuką.
r Sukite rankenėlę,  kad nustatytumėte laiką. 
t Paspauskite patvirtinimo / greitojo paleidimo mygtuką.  Funkcija bus įjungta.
Pastaba: Prieš pradedant kepimą, vyksta įkaitinimas. Pasiekus nustatytą temperatūrą, bus rodomas ragini-
mas pridėti maisto. 
 2: BE ĮKAITINIMO

q Paspauskite karšto oro funkcijos mygtuką  .
w Sukite rankenėlę , kol ekrane bus rodoma „wITHOUT PREHEAT FORCED AIR-USE LOw RACK (PA-

SIRINKę KARšTO ORO FUNKCIJą BE ĮKAITINIMO, NAUDOKITE ŽEMAS GROTELES)“, tada pa-
spauskite patvirtinimo mygtuką.

e Sukdami rankenėlę,  nustatykite temperatūrą ir patvirtinkite parinktį, paspausdami patvirtinimo mygtuką.
r Sukite rankenėlę,  kad nustatytumėte laiką. 
t Paspauskite patvirtinimo / greitojo paleidimo mygtuką.  Funkcija bus įjungta.

• Dėkite maistą ant žemų grotelių, kad aplink jį tinkamai cirkuliuotų oras.
• Naudodami šią funkciją  įsitikinkite, kad naudojami reikmenys yra tinkami naudoti krosnelėje.
• Kepdami mažus kepinius, pavyzdžiui, sausainius arba keksiukus, naudokite kepimo skartą. Dėkite skardą 

ant žemų vielinių grotelių.

Patarimai ir pasiūlymai:

KARŠTAS ORAS
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Lid

Middle Grid

Bottom
Specialus priedas:

Daržovių ruošimas:
dėkite daržoves ant vidurinių grotelių. Į apatinį indą įpilkite 50 - 100 vandens. Uždenkite dangčiu ir nustatyki-
te laiką. 
Minkštas daržoves, pavyzdžiui, brokolius ir porus, reikia virti 2 - 3 minutes. 
Kietesnes daržoves, pavyzdžiui, morkas ir bulves, reikia virti 4 - 5 minutes.

Žuvies gaminimas:
Įpilkite vandens iki garpuodžio apačioje (pagrinde) esančio lygio „Steam (garai)“ (maždaug 100 ml). 
Dėkite žuvį ant vidurinių grotelių, uždenkite dangčiu ir nustatykite gaminimo laiką. 

Naudojant šią funkciją, galima gaminti sveikus, natūralaus skonio, garuose virtus patiekalus. šią funkciją naudo-
kite maistui, pavyzdžiui, daržovėms ir žuviai, garuose gaminti.  
Pasirinkus šią funkciją, visada privaloma naudoti pateiktą garpuodį. 
ši funkcija veikia 2 etapais.
 • Pirmos fazės metu vanduo greitai pasiekia virimo temperatūrą.
 • Antros fazės metu automatiškai nustatoma lėto virimo temperatūra, kad maistas neišbėgtų per kraštus. Ekrane 
rodomas garinimo ir šio etapo išjungimo laikas.

q Paspauskite „6th Sense“ garų funkcijos mygtuką . 
w Sukdami rankenėlę, nustatykite gaminimo laiką (Jeigu laikas nenustatytas, funkcija išsijungs tuoj pat, kai 

tik vanduo pasieks virimo tašką).
e Paspauskite patvirtinimo / greitojo paleidimo mygtuką.  Funkcija bus įjungta.

• Garpuodis skirtas naudoti tik pasirinkus mikrobangų funkciją!
• Niekada nenaudokite garpuodžio, nustatę kokią nors kitą funkciją. Jei garpuodį naudosite nustatę kitas 

funkcijas, krosnelė gali sugesti. 
• Garpuodį visada dėkite ant stiklinio sukamojo padėklo.

Patarimai ir pasiūlymai:

„6TH SENSE“ GARŲ fUNKCIJA

Garpuodis
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ši funkcija leidžia Jums automatiškai pašildyti savo patiekalus. Mikrobangų krosnelė automatiškai nustatys rei-
kiamą mikrobangų galios lygį ir laiką, kad patiekalas būtų paruoštas geriausiai ir per trumpiausią laiką.
šią funkciją naudokite gatavam patiekalui – užšaldytam, atšaldytam arba kambario temperatūros – pašildyti.
Įdėkite maistą į mikrobangų krosnelei tinkamą ir karščiui atsparią lėkštę ar indą.

q Paspauskite „6th Sense“ pašildymo funkcijos mygtuką .

w Paspauskite patvirtinimo / greitojo paleidimo mygtuką.  Funkcija bus įjungta.

• Naudojant šią funkciją,grynasis svoris turi būti 250g - 600g. 
• Įsitikinkite, kad krosnelė yra kambario temperatūros, ir tik tada naudokite šią funkciją, norėdami pasiekti 

pačių geriausių rezultatų.
• Storesnį maisto sluoksnį palikite lėkštės kraštuose, o viduryje – plonesnį. 
• Plonus mėsos griežinėlius dėkite vieną ant kito arba vieną ant kito kaitaliodami jų vietą.
• Storesnius gabalus , pavyzdžiui, kepsnius arba dešreles, reikia dėti arti vieną kito.
• Prieš patiekdami pašildytą maistą, palaukite 1 - 2 minutes, tuomet jis bus skanesnis, ypač jei maistas buvo 

užšaldytas.
• Plastikinę plėvelę reikia įpjauti arba pradurti šakute, kad sumažėtų slėgis ir pakuotė nesprogtų, nes ruo-

šiant joje prisikaupia garų.

Patarimai ir pasiūlymai:

„6TH SENSE“ ĮKAITINIMO fUNKCIJA

Rekomenduo-
jamas priedas:

lėkštės dangtis
(parduodamas atskirai)
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Mėgstamų receptų funkcija leidžia lengvai išsaugoti ir įjungti iki 10 sukurtų receptų.
Kiekvienas mėgstamas receptas gali turėti vieną ar kelis iš eilės gaminimo ciklus (iki 6).
Ciklą sudaro kepimo funkcija ir su ja susieti parametrai, pvz., galia ir laikas...

TINKAMOS KEPIMO FUNKCIJOS:
Galima išsaugoti bet kurias iš šių funkcijų: 
„Microwave“ (mikrobangos) / „Grill“ (grilis) / „Forced Air“ (karštas oras) / „Manual Defrost“ (rankiniu būdu nustato-
mas atšildymas) / „Quick Heat“ (greitasis įkaitinimas) / „Crisp“ (skrudinimas) / „Combi Grill + Microwave“ (kombi-
nuotoji funkcija „Grilis + mikrobangos“) / „Combi Forced Air + Microwave“ (kombinuotoji funkcija „Karštas oras + 
mikrobangos)
Pastaba: mėgstamo recepto išsaugoti neįmanoma, jeigu:
 - naudojama „6th Sense“ funkcija 
 - naudojama sukamojo padėklo sustabdymo funkcija
 - prasidėjus ciklui pakeičiamas bet koks ciklo parametras (pvz., lailas. galia) 
 - prietaisas pradėjo veikti parengties režimu (automatiškai arba paspaudus mygtuką STOP)

MĖGSTAMI

KAIP IšSAUGOTI VIENą CIKLą: 

q Įjunkite vieną iš ciklų, kuriuos galima parinkti mėgstamų receptų funkcijai (žr. pirmiau).
w Palaukite, kol ciklas pasibaigs, tada paspauskite ir kelias sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką „Favou-

rites (mėgstami)“ .
e Ekrane bus rodoma pirma tuščia padėtis (jeigu tokia dar bus), kurioje galėsite išsaugoti savo naują mėgs-

tamą nuostatą. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsaugotumėte mėgstamą nuostatą pasiūlytoje pa-
dėtyje arba sukite rankenėlę, kad pasirinktumėte kitą padėtį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Pastaba: esamą mėgstamą nuostatą galite pakeisti nauja: Jūsų bus paprašyta patvirtinti šį veiksmą dar kartą pa-
spaudžiant patvirtinimo mygtuką. 

KAIP IšSAUGOTI CIKLų SEKą: 

q Įjunkite vieną iš ciklų, kuriuos galima parinkti mėgstamų receptų funkcijai.
w Palaukite, kol ciklas pasibaigs, tada pasirinkite kitą norimą iš eilės išsaugoti ciklą.
e Pakartokite 2 žingsnį, jeigu prie sekos norite pridėti dar vieną ciklą, tada pereikite prie žingsnio Nr. 4.
r Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką „Favourite (mėgstamas)“ . 
t Sukite rankenėlę ir pasirinkite „SAVE CYCLE SEQUENCE (IšSAUGOTI CIKLų SEKą)“, tada paspauskite 

patvirtinimo mygtuką.
y Ekrane bus rodoma pirma tuščia padėtis (jeigu tokia dar bus), kurioje galėsite išsaugoti savo naują mėgs-

tamą nuostatą. Paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad išsaugotumėte mėgstamą nuostatą pasiūlytoje pa-
dėtyje arba sukite rankenėlę, kad pasirinktumėte kitą padėtį, tada paspauskite patvirtinimo mygtuką.

Pastaba: esamą mėgstamą nuostatą galite pakeisti nauja: Jūsų bus paprašyta patvirtinti šį veiksmą dar kartą pa-
spaudžiant patvirtinimo mygtuką.

KAIP SUAKTYVINTI MĖGSTAMą NUOSTATą: 

q Paspauskite mygtuką „Favorite (mėgstamas)“ .
w Sukite rankenėlę ir paspauskite patvirtinimo mygtuką, kad suaktyvintumėte iš sąrašo pasirinktą norimą 

mėgstamą nuostatą.
Pastaba: jeigu mėgstamą nuostatą sudaro ciklų seka, paspauskite greitojo paleidimo mygtuką kiekvienai sekos 
fazei paleisti.  Jeigu kiekvienai fazei pasibaigus nebus atliktas joks veiksmas, kita fazė bus automatiškai paleis-
ta po 2 minučių.
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„6th Sense“ šefo meniu – tai paprastas, intuityvus vadovas, siūlantis automatinius receptus, kurie užtikrina kas-
kart puikius rezultatus.
Naudokitės šiuo meniu, norėdami paruošti toliau pateiktose lentelėse išvardytus patiekalus. Tiesiog pasirinki-
te receptą ir vadovaukitės ekrane rodomais nurodymais: „6th Sense“ šefo meniu automatiškai nustatys gaminimo 
parametrus, kad būtų užtikrinti geriausi rezultatai.

q Paspauskite „6th Sense“ šefo meniu mygtuką .  

w Sukite rankenėlę, kad psirinktumėte produktų kategoriją..

e Patvirtinkite, paspausdami patvirtinimo mygtuką.

r Sukdami rankenėlę, nustatykite receptą.

t Patvirtinkite, paspausdami patvirtinimo mygtuką. 

y atsižvelgiant į pasirinktą receptą, ekrane gali būti nurodoma nustatyti laiką / kiekį / svorį / gatavumą. Nusta-
tykite prašomas vertes, sukdami rankenėlę ir paspausdami patvirtinimo mygtuką.

u Paspauskite patvirtinimo / greitojo paleidimo mygtuką.  Funkcija bus įjungta.

• Didelius maisto kiekius/patiekalus, pavyzdžiui, kepsnius ir krosnelėje kepamą žuvį, rekomenduojama laiky-
ti krosnelėje 8 - 10 min. 

• Tokius maisto produktus kaip daržovės, mėsainiai ir troškinta žuvis rekomenduojama laikyti 2 - 3 min.
• Išsamios informacijos apie tai, kaip pridėti/pamaišyti/apversti maistą rasite 11 puslapyje esančioje lentelėje.

Patarimai ir pasiūlymai:

PRIEDAI

 
Mikrobangų krosne-
lėje tinkamas naudo-

ti indas

 
Mikrobangų krosne-
lėje ir orkaitėje tinka-
mas naudoti indas

 
Skrudinimo lėkštė

 
Garpuodis

 
Garpuodis

(apačia ir dangtis)

 
Žemos grotelės

  
Aukštos grotelės

 
Kepimo skarda

 
Be dangčio

 
Indas aukštomis sie-

nelėmis

„6TH SENSE“ ŠEfO MENIU
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MAISTO 
KATEGORIJA PRIEDAI RECEPTAS KIEKIS RUOšIMAS

1. VEGETA-
BLES 

(DARŽOVĖS)

1. Potatoes [Baked] 
(orkaitėje keptos bulvės)

200g - 1 
000g  

Tinkamos bulvės: kiekviena po 200 - 300 g. 
Nuplaukite ir subadykite. Apverskite, kai kros-
nelė paragins tai padaryti.

  
2. Potatoes gratin [Baked] 

(orkaitėje keptas bulvių 
plokštainis)

4 - 8 
porcijos 

Supjaustykite žalias bulves griežinėliais ir 
susluoksniuokite jad pakaitomis su svogū-
nais. Pagardinkite druska, pipirais, česna-
ku ir apipilkite grietinėle. Užbarstyti ant vir-
šaus sūrio.

3. Potatoes [Steam] 
(garuose virtos bulvės)

300g -1 
000g

Dėkite į garpuodžio dugną ir pripilkite 100 ml 
vandens. Uždenkite dangčiu.

4. Potato wedges [Crisp] 
(keptos bulvių puselės)

300g - 
800g

Nulupkite ir supjaustykite bulves. Apibarstyki-
te prieskoniais, į skrudinimo lėkštę įpilkite šiek 
tiek aliejaus ir apšlakstykite. Pamaišykite, kai 
krosnelė paragins tai padaryti.

5. Frozen vegetables [Steam] 
(garuose virtos šaldytos 
daržovės) 

300g - 
800g

Padėkite ant garinimo grotelių. Pripilkite į apa-
čią 100 ml vandens ir uždenkite dangčiu.

6. Frozen vegetables gratin 
[Baked] 
(keptas šaldytų daržovių 
plokštainis) 

400g - 
800g Nuimkite visą aliuminio foliją.

  
7. Tomatoes [Baked] 

(kepti pomidorai)
300g - 
800g 

Supjaustykite per pusę, apibarstykite priesko-
niais ir sūriu.

8. Pepper [Crisp] 
(kepti pipirai)

200g - 
500g 

Patepkite kepimo lėkštę trupučiu aliejaus. Kai 
skrudinimo lėkštė įkais, sudėkite supjaustytus 
pipirus. Pagardinkite prieskoniais ir apšlaksty-
kite aliejumi. Pamaišykite, kai krosnelė para-
gins tai padaryti.

9. Egg plant [Crisp] 
(kepti baklažanai)

300g - 
800g

Perpjaukite perpus, pabarstykite druska ir pa-
laukite, kol išsisunks skystis. Patepkite skru-
dinimo lėkštę trupučiu aliejaus ir sudėkite dar-
žovės ant įkaitintos skrudinimo lėkštės. Ap-
verskite, kai krosnelė paragins tai padaryti.

10. Carrots [Steam] 
(garuose virtos morkos)

200g - 
500g

Padėkite ant garinimo grotelių. Pripilkite į apa-
čią 100 ml vandens ir uždenkite dangčiu.

11. Green beans [Steam] 
(garuose virtos šparaginės 
pupelės)

200g - 
500g

Dėkite į garpuodžio dugną ir pripilkite 100 ml 
vandens. Uždenkite dangčiu.

12. Broccoli [Steam] 
(garuose virti brokoliai)

200g - 
500g

Padėkite ant garinimo grotelių. Pripilkite į apa-
čią 100 ml vandens ir uždenkite dangčiu.

13. Cauliflower [Steam] 
(garuose virti žiediniai ko-
pūstai)

200g - 
500g

Padėkite ant garinimo grotelių. Pripilkite į apa-
čią 100 ml vandens ir uždenkite dangčiu.

14. Pepper [Steam] 
(garuose virti pipirai)

200g - 
500g

Padėkite ant garinimo grotelių. Pripilkite į apa-
čią 100 ml vandens ir uždenkite dangčiu.

15. Squash [Steam] 
(garuose virtas moliūgas)

200g - 
500g

Padėkite ant garinimo grotelių. Pripilkite į apa-
čią 100 ml vandens ir uždenkite dangčiu.

16. Corn on cob [Steam] 
(garuose virtos kukurūzų 
burbuolės)

300g - 
800g

Padėkite ant garinimo grotelių. Pripilkite į apa-
čią 100 ml vandens ir uždenkite dangčiu.

„6TH SENSE“ ŠEfO MENIU
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Indas aukš-
tomis siene-

lėmis
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MAISTO 
KATEGORIJA PRIEDAI RECEPTAS KIEKIS RUOšIMAS

2.  
CHICKEN 

(VIšČIUKAS)

  
1. Roasted 

(keptas)
800g - 1 

500g  
Pagardinkite prieskoniais ir dėkite į neįkaitintą 
krosnelę krūtinėle į viršų.

2. Pieces [Crisp] 
(keptas, supjaustytas)

400g - 1 
200g 

Pagardinkite gabalus prieskoniais ir dėkite į skrudi-
nimo lėkštę oda į viršų.

3. Legs [Crisp] 
(keptos blauzdelės)

400g - 1 
000g 

Pagardinkite viščiuko blauzdeles prieskoniais. Pa-
tepkite skrudinimo lėkštę riebalais. Kai skrudinimo 
lėkštė bus įkaitinta, dėkite ant jos blauzdeles, ir ap-
verskite jas, kai krosnelė paragins tai padaryti.

4. wings [Crisp] 
(kepti sparneliai)

400g - 1 
000g 

Pagardinkite viščiuko blauzdeles prieskoniais. Pa-
tepkite skrudinimo lėkštę riebalais. Kai skrudinimo 
lėkštė bus įkaitinta, dėkite ant jos sparnelius, ir ap-
verskite juos, kai krosnelė paragins tai padaryti.

5. Fillets [Crisp] 
(kepta filė)

300g - 1 
000g

Patepkite skrudinimo lėkštę trupučiu riebalų. Pa-
gardinkite filė prieskoniais ir, kai skrudinimo lėkštė 
bus įkaitinta, sudėkite filė. Apverskite, kai krosnelė 
paragins tai padaryti.

6. Fillets [Steam] 
(garuose virta filė)

300g - 
800g

Pagardinkite prieskoniais ir sudėkite ant garinimo 
grotelių. Pripilkite į apačią 100 ml vandens ir už-
denkite dangčiu.

7. Fillets with bacon 
[Crisp] 
(kepta filė su kumpiu)

200g - 
500g 

Supjaustykite šviežią viščiuko filė juostelėmis. Ap-
sukite filė kumpio griežinėliais. Kai skrudinimo 
lėkštė bus įkaitinta, dėkite ant jos mėsą ir apvers-
kite ją, kai krosnelė paragins tai padaryti.

8. Kebab [Grilled] 
(ant grotelių keptas ke-
babas)

2 - 6 por-
cijos 

6 porcijoms: 400 g vištienos filė: 2 pipirai, 2 svo-
gūnai ir prieskoniai. Supjaustykite vištienos filė ga-
balėliais ir pagardinkite juos prieskoniais. Stam-
biai supjaustykite pipirus ir svogūnus. Maukite viš-
tienos gabalėlius pakaitomis su pipirais ir svogū-
nais ant medinių iešmelių. Tada dėkite į krosnelę 
ant aukštų grotelių. Apverskite, kai krosnelė para-
gins tai padaryti.

3. MEAT 
(MĖSA)

  
1. Beef [Roasted] 

(jautienos kepsnys)
800g - 1 

500g

Pagardinkite prieskoniais ir dėkite į įkaitintą kros-
nelę. Apverskite, kai krosnelė paragins tai padaryti. 
Norėdami pagaminti prancūzišką jautienos kepsnį, 
nustatykite nevisiško gatavumo funkciją.

  
2. Pork [Roasted] 

(kiaulienos kepsnys)
800g - 1 

500g
Pagardinkite prieskoniais kepsnius ir įdėkite į šal-
tą krosnelę. Apverskite, kai krosnelė paragins tai 
padaryti.

  
3. Lamb [Roasted] 

(ėrienos kepsnys)
1 000g - 
1 500g

Pagardinkite prieskoniais kepsnius ir įdėkite į šal-
tą krosnelę. Apverskite, kai krosnelė paragins tai 
padaryti.

4. Lamb cutlet [Grilled] 
(ant grotelių kepti avie-
nos kotletai)

2 - 6 vnt. 
Patepkite aliejumi ir įdėkite į šaltą krosnelę. Ap-
verskite, kai krosnelė paragins tai padaryti. Pagar-
dinkite prieskoniais.

  
5. Veal [Roasted] 

(veršienos kepsnys)
800g - 1 

500g 
Pagardinkite prieskoniais ir dėkite į įkaitintą kros-
nelę. Apverskite, kai krosnelė paragins tai padaryti.

„6TH SENSE“ ŠEfO MENIU
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MAISTO 
KATEGORIJA PRIEDAI RECEPTAS KIEKIS RUOšIMAS

3. MEAT 
(MĖSA)

6. Ribs [Crisp] 
(kepti šonkauliukai)

700g - 1 
200g 

Pagardinkite prieskoniais ir sudėkite ant skrudini-
mo lėkštės.

  

7.  Meat loaf traditional [Ba-
ked] 
(tradicinis orkaitėje keptas 
maltos mėsos kepsnys)

4 - 8 por-
cijos 

Paruoškite mėsą pagal savo mėgstamą receptą ir 
suformuokite kepsnį.

  
8. Meatballs [Baked] 

(orkaitėje kepti mėsos ku-
kuliai)

200g - 
400g

Paruoškite mėsą pagal savo mėgstamą receptą ir 
suformuokite maždaug 20 g svorio kukulius.

9. Entrecote [Grilled] 
(ant grotelių keptas an-
trekotas)

2 - 4 vnt. 
Patepkite aliejumi ir įdėkite į šaltą krosnelę. Ap-
verskite, kai krosnelė paragins tai padaryti. Pagar-
dinkite prieskoniais.

10.  Frozen hamburgers 
[Crisp] 
(kepti šaldyti mėsai-
niai)  

100g - 
500g

Patepkite skrudinimo lėkštę trupučiu riebalų. Kai 
skrudinimo lėkštė įkais, sudėkite maistą. Apverski-
te, kai krosnelė paragins tai padaryti.

11. Bratwurst [Crisp] 
(keptos dešrelės)

200g - 
800g 

Subadykite dešreles šakute, kad jos neplyštų. Pa-
tepkite skrudinimo lėkštę trupučiu riebalų. Kai 
skrudinimo lėkštė bus įkaitinta, dėkite ant jos deš-
reles ir apverskite jas, kai krosnelė paragins tai pa-
daryti.

12. Hot dogs [Steam] 
(garuose virtos dešrelės 
dešrainiams)

4 - 8 vnt.
Įpilkite 1 litrą vandens į garpuodžio dugną ir už-
denkite dangčiu. Sudėkite dešreles ir uždenkite 
dangtį, kai krosnelė paragins tai padaryti.

13. Bacon [Crisp] 
(keptas kumpis)

50g - 
150g 

Kai skrudinimo lėkštė bus įkaitinta, dėkite ant jos 
mėsą ir apverskite ją, kai krosnelė paragins tai pa-
daryti.

4. FISH & SEA-
FOOD 

(ŽUVIS IR JŪ-
ROS GĖRY-

BĖS)

1. Fish fillets [Steam] 
(garuose virta žuvies filė)

300g - 
800g

Pagardinkite prieskoniais ir sudėkite ant garinimo 
grotelių. Pripilkite į apačią 100 ml vandens ir už-
denkite dangčiu.

  
2. whole fish [Baked] 

(kepta nepjaustyta žuvis)
600g - 1 

200g 
Pagardinkite prieskoniais ir patepkite viršų tirpintu 
sviestu. Tada pabarstykite malti džiuvėsėliais.

3. whole fish [Boiled] 
(virta nepjaustyta žuvis)

600g - 1 
200g

Pagardinkite prieskoniais ir įpilkite 100 ml žuvies 
sultinio. Virkite, uždengę dangčiu.

4. Cutlets [Steam] 
(garuose virti kotletai)

300g - 
800g

Pagardinkite prieskoniais ir sudėkite ant garinimo 
grotelių. Pripilkite į apačią 100 ml vandens ir už-
denkite dangčiu.

5. Cutlets [Crisp] 
(kepti kotletai)

300g - 
800g 

Patepkite skrudinimo lėkštę trupučiu riebalų. Pa-
gardinkite patiekalą prieskoniais ir dėkite į įkaitin-
tą skrudinimo lėkštę. Apverskite, kai krosnelė pa-
ragins tai padaryti.

6. Frozen gratin [Baked] 
(keptas šaldytų daržovių 
plokštainis)

600g - 1 
200g Nuimkite visą aliuminio foliją.
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MAISTO 
KATEGORIJA PRIEDAI RECEPTAS KIEKIS RUOšIMAS

4. FISH & SE-
AFOOD 

(ŽUVIS IR JŪ-
ROS GĖRY-

BĖS)

7.  Frozen coated fillets 
[Crisp] 
(kepti šaldyti paniruoti žu-
vies filė)

200g - 
600g

Patepkite kepimo lėkštę trupučiu riebalų. 
Kai skrudinimo lėkštė įkais, sudėkite mais-
tą. Apverskite, kai krosnelė paragins tai pa-
daryti.

8. Mussels [Steam] 
(garuose virtos midijos)

100g - 
400g 

Dėkite 100 - 400 g maisto, pripilkite 400ml 
vandens į apačią, uždenkite dangčiu.

9.  Precooked mussels 
[Crisp] 
(keptos apvirtos midijos)

100g - 
400g

Patepkite kepimo lėkštę trupučiu riebalų. 
Kai skrudinimo lėkštė įkais, sudėkite mais-
tą. Apverskite, kai krosnelė paragins tai pa-
daryti.

10. Shrimps [Steam] 
(garuose virtos kreve-
tės)

100g - 
400g

Apačioje įdėkite 100 - 400 g maisto, pripil-
kite 400 - 700ml vandens į apačią, užden-
kite dangčiu.

11. Shrimps [Crisp] 
(keptos krevetės)

100g - 
400g

Naudokite karališkąsias krevetes. Patepkite 
kepimo lėkštę trupučiu riebalų. Kai skrudini-
mo lėkštė įkais, sudėkite maistą. Apverski-
te, kai krosnelė paragins tai padaryti.

5. HEALTHY 
FRY 

(SVEIKI UŽ-
KANDŽIAI)

1. French fries [Crisp] 
(gruzdintos bulvytės) 

300g - 
600g Prieš kepant reikia apibarstyti druska.

2. Frozen fish fingers [Crisp] 
(šaldyti žuvies piršteliai)

200g - 
500g 

Dėkite maistą į įkaitintą krosnelę. Apverski-
te, kai krosnelė paragins tai padaryti.

3. Sliced chorizo [Grilled] 
(kepti čorizo dešros grie-
žinėliai)

200g - 
800g 

Apverskite, kai krosnelė paragins tai pa-
daryti

4.  Frozen buffalo wings 
[Crisp] 
(šaldyti kepti vištienos 
sparneliai)

300g - 
600g Nuimkite pakuotę.

5. Frozen nuggets [Crisp] 
(šaldyti kepsneliai)

250g - 
600g

Dėkite kepsnelius į įkaitintą skrudinimo 
lėkštę. Apverskite, kai krosnelė paragins tai 
padaryti.

6. PIzzA & 
QUICHE 

(PICA IR KI-
šAS)

1. Frozen pan pizza [Crisp] 
(šaldyta storapadė pica) 300g - 

800g Nuimkite pakuotę.

2. Frozen thin pizza [Crisp] 
(šaldyta plonapadė pica) 250g - 

500g Nuimkite pakuotę.

3. Home made pizza [Crisp] 
(namuose gaminta pica) 1 vnt. 

Užminkykite tešlą iš 150 ml vandens, 15 g 
šviežių mielių, 200 - 225 g miltų, druskos ir 
aliejaus. Palaukite, kol pakils. Iškočioję dė-
kite ją ant riebalais pateptos skrudinimo 
lėkštės ir subadykite ją. Ant viršaus užberki-
te pomidorų, mocarelos sūrio ir kumpio.

4. Chilled pizza [Crisp] 
(atvėsinta kepta pica)

200g - 
500g Dėkite picą į įkaitintą skrudinimo lėkštę.
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MAISTO 
KATEGORIJA PRIEDAI RECEPTAS KIEKIS RUOšIMAS

6. PIzzA & 
QUICHE 

(PICA IR KI-
šAS)

5. Thin vegetarian 
pizza [Crisp] 
(plonapadė ve-
getariška pica)

1 vnt. 

Užminkykite picos tešlą iš 10 g mielių, 1 dl 
vandens, 1 ml druskos, 145 g kvietinių mil-
tų ir 1 valgomojo šaukšto aliejaus. Iškočioki-
te tešlą kočėlu, dėkite ją ant kepimo skardos 
ir subadykite šakute. Paskirstykite ant picos 
viršaus 1 dl pomidorų padažo.  Ant padažo 
pabarstykite 50 g tarkuotų morkų, 50 g pipi-
rų, 50 g svogūnų ir 50 g grybų. Ant viršaus 
užbarstykite 150 g sūrio ir raudonėlių.

6. Quiche Lorraine 
[Crisp] 
(tradicinis kišas)

1 vnt.

Pagaminkite tešlą (250 g miltų, 150 g svies-
to ir 2½ arbat. šaukšt. vandens) arba nau-
dokite jau paruoštą tešlą (400 - 450 g). Iš-
formuokite tešlą ant skrudinimo lėkštės. Su-
badykite ją. šiek tiek pakepkite tešlą. Kai 
krosnelė paragins dėti įdarą, uždėkite 200 g 
kumpio ir 175 g sūrio, užpilkite 3 kiaušinius, 
išplaktus su 300 ml grietinėlės. Įdėkite atgal 
į krosnelę ir tęskite.

7. Prebaked froze 
quiche [Crisp] 
(šaldytas kišo 
pusgaminis)

200g - 800g Nuimkite pakuotę.

7. RICE & 
CEREALS 
(RYŽIAI IR 
KRUOPOS)

1. Rice [Steam] 
(garuose virti ry-
žiai)

1 - 4 por-
cijos

Dėkite į garpuodžio apačią (pagrindą) 1 - 4 
porcijas ryžių; kiekvienai porcijai reikėtų skir-
ti 100 g. Pripilkite sūdyto vandens iki gar-
puodžio viduje, po tekstu „Rice + water“ (ry-
žiai+vanduo), pažymėto tinkamo lygio (1 = 1 
porcija, 2 = 2 porcijos ir t. t.). Uždenkite gar-
puodį dangčiu. Nenaudokite vidurinių gar-
puodžio grotelių. 
Paraginti, ekrane atitinkamai pasirinkite, kiek 
porcijų gaminsite (L1 = 1 porciją, L2 = 2 por-
cijas ir t. t.).

2. Rice porridge 
[Steam] 
(garuose virta 
ryžių košė) 

1 - 2 por-
cijos

Nuplaukite ryžius ir sudėkite juos į garpuodį. 
Uždenkite dangčiu. Kai krosnelė paragins, 
pripilkite pieno ir virkite toliau. 2 porcijoms 
reikia 75 ml ryžių, 200 ml vandens ir 300 ml 
pieno. 4 porcijoms reikia 150ml ryžių, 300ml 
vandens ir 500 ml pieno.

  
3. Oat porridge 

(avižinė košė)
1 - 2 por-

cijos
Sumaišykite avižinius dribsnius, druską ir 
vandenį pagal nurodymus ant pakuotės, 
kaip gaminti košę mikrobangų krosnelėje.
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8. PASTA & 
LASAGNA 
(MAKARO-

NAI IR LAzA-
NIJA)

1. Pasta [Steam] 
(virti makaronai)

1 - 3 por-
cijos

Dėkite į garpuodžio apačią (pagrindą) 1 
- 3 porcijas makaronų; kiekvienai por-
cijai reikėtų skirti 70 g. Pripilkite sūdy-
to vandens iki garpuodžio viduje, po teks-
tu „Pasta + water“ (makaronai+vanduo), 
pažymėto tinkamo lygio (1 = 1 porcija, 
2 = 2 porcijos ir t. t.). Uždenkite garpuo-
dį dangčiu. Nenaudokite vidurinių garpuo-
džio grotelių. 
Paraginti, ekrane atitinkamai pasirinkite, 
kiek porcijų gaminsite (L1 = 1 porciją, L2 
= 2 porcijas ir t. t.).

  

2.  Vegetarian lasa-
gna 
(vegetariška la-
zanija)

 8 porcijos

Išvirkite daržovių padažą iš 1 svogūno, 6 
skiltelių česnako, 1 morkos, 1 baklažano, 
400 g įvairių šviežių grybų, 600 g smul-
kintų pomidorų, 4 puodelių pomidorų sul-
čių, 1 ryšelio rozmarinų, 2 lauro lapų, 3 
čiobrelių šakelių, 1 1/2 valgomojo šaukš-
to medaus ir druskos. Išvirkite bešame-
lio padažą iš 6 puodelių pieno, 2 puode-
lių grietinėlės, 50 g svieto, 1/2 puodelio 
miltų, 2 puodelių tarkuoto sūrio, druskos 
ir maltų juodųjų pipirų. Paskirstykite be-
šamelio padažą pakaitomis su daržovių 
troškiniu ant išdėliotų lazanijos lakštų. Vir-
šutinis sluoksnis turi būti padažo; apibars-
tykite viršų sūriu.

  
3. Meat lasagna 

(lazanija su mėsa)
4 - 8 por-

cijos
Paruoškite savo mėgstamą receptą arba 
naudokite receptą, esantį ant lazanijos 
lakštų pakuotės.

  
4. Frozen lasagna 

(šaldyta lazani-
ja) 

500g - 1 
200g Nuimkite visą aliuminio foliją.

9. BREAD
(DUONA)

1. Rolls 
(saldžios bande-
lės)

1 vnt.
Paruoškite tešlą pagal savo mėgstamą 
bandelių receptą. Padarykite bandeles ir 
dėkite jas ant kepimo skardos, kad pakil-
tų. Dėkite į įkaitintą krosnelę.

2. Bread loaf 
(duonos kepalas) 1 - 2 vnt.

Paruoškite tešlą pagal savo mėgstamą 
duonos receptą. Dėkite ant kepimo skar-
dos, kad pakiltų. Dėkite į įkaitintą kros-
nelę.

3. Prebaked rolls 
(keptos bandelės) 1 pak. Bandelėms vakuuminėje pakuotėje. Dėki-

te į įkaitintą krosnelę.
4. Frozen rolls 

(šaldytos bande-
lės)

1 pak. Dėkite į įkaitintą krosnelę.
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10.  
CAKES & 
PASTRIES 

(PYRAGAI IR 
TEšLAINIAI)

  
1. Sponge cake 

(biskvitas) 1 vnt. Užmaišykite pagal receptą 700 - 800 g svorio 
tešlą. Dėkite biskvitą į įkaitintą krosnelę.

2. Chocolate cake 
[Crisp] 
(šokoladinis py-
ragas)

1 vnt.

Ištirpinkite mikrobangų krosnelėje 150 g svies-
to. Sumaišykite tirpintą sviestą, 4,5 dl cukraus, 
2,5 dl kvietinių miltų, 3 kiaušinius, 4,5 valgomo-
jo šaukšto kakavos, 2,5 arbatinio šaukštelio vani-
linio cukraus. Tolygiai paskirstykite tešlą ant skru-
dinimo lėkštės. 

3. Carrot cake 
[Crisp] 
(morkų pyra-
gas)

1 vnt.

Smulkiai sutarkuokite 600 ml morkų, pridėki-
te 450 ml kvietinių miltų, 3 arbatinius šaukštelius 
kepimo miltelių, 1,5 arbatinio šaukštelio vanili-
nio cukraus, 300 ml cukraus pudros, 2 arbatinius 
šaukštelius malto cinamono, 0,5 arbatinio šaukš-
telio malto imbiero, 3 kiaušinius ir 150 ml rapsų 
aliejaus (arba kitokio kepimo aliejaus). Paruoštą 
tešlą į aliejumi pateptą skrudinimo lėkštę.

4. Scones [Crisp] 
(blynai) 1 porcija Suformuokite vieną didelį blyną ar mažesnius bly-

nelius ant riebalais išteptos skrudinimo lėkštės.
5. Muffins 

(keksiukai) 1 skarda Užmaišykite tešlą 16 - 18 vnt. ir supilstykite ją į 
keksiukų formeles. Dėkite į įkaitintą krosnelę.

6. Cookies 
(sausainiai) 1 skarda Dėkite ant kepimo popieriaus ir pašaukite į įkai-

tintą krosnelę.

  
7. Brownies 

(šokoladiniai 
sausainiai)

1 skarda

Užmaišykite tešlą iš 120 g šokolado,  
120 g sviesto, 3 kiaušinių, 200 g cukraus, 100 g 
miltų, 5 g kepimo miltelių, 50 g graikinių riešutų. 
Pilkite tešlą į aliejumi pateptą skrudinimo lėkštę. 
Dėkite ant žemų grotelių į įkaitintą krosnelę.

8. Swiss roll 
(šveicariškas 
pyragas)

1 vnt.

Elektriniu plaktuvu suplakite 3 kiaušinius ir 135 g 
cukraus. Pridėkite 135 g kvietinių miltų, 7,5 g ke-
pimo miltelių ir 45 ml šalto vandens. Supilkite į 
aliejumi pateptą kepimo skardą. Dėkite į krosne-
lę, kai ji paragins tai padaryti.

9. Meringues 
(merengos) 1 skarda

Užmaišykite tešlą iš 2 kiaušinių baltymų, 80 g 
cukraus ir 100 g smulkintų kokoso riešutų. Pa-
gardinkite vanile ir migdolų esensija. Padaryki-
te 20 - 24 kauburėlius ant aliejumi pateptos kepi-
mo skardos arba kepimo popieriaus. Kai krosnelė 
įkais, sudėkite maistą.

10. Home made 
fruit pie 
(namuose 
keptas vaisių 
pyragas)

1 vnt.

Pagaminkite tešlą iš 180 g miltų, 125 g sviesto ir 
1 kiaušinio. (arba naudokite jau paruoštą tešlą) 
Išklokite skrudinimo lėkštę tešla, subadykite ją, 
ant jo dėkite 700 - 800 g supjaustytų obuolių, su-
maišytų su cukrumi ir cinamonu.
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10. CAKES & 
PASTRIES 

(PYRAGAI IR 
TEšLAINIAI)

11. Prebaked frozen 
fruit pie [Crisp] 
(šaldytas iškeptas 
vaisių pyragas) 

400g - 
800g Nuimkite pakuotę.

11.  
DESSERT & 

SNACKS 
(DESERTAI 
IR UŽKAN-

DŽIAI)

1. Baked apples 
(kepti obuoliai) 4 - 8 vnt. Išpjaukite sėklides ir įdarykite marcipanu arba 

cinamonu, cukrumi ir sviestu.

2. Fruit compote [Steam] 
(vaisių kompotas)

300g - 
800g

Nulupkite vaisių žieveles, išpjaukite sėklides ir 
supjaustykite gabalėliais. Padėkite ant garinimo 
grotelių. Pripilkite į garpuodį 100 ml vandens ir 
uždenkite dangčiu.

  
3. Crème brûlée 

(Krem-briulė)
2 - 6 

porcijos

4 porcijoms pakaitinkite 100 ml grietinėlės ir 
200 ml pieno. Išplakite 2 kiaušinius ir 2 try-
nius su 3 šaukštais cukraus ir 1 arbat. š. vani-
linio cukraus. Įplakite karštą skystį į kiaušinių 
masę. Paskirstykite mišinį į 4 porcijas (naudoki-
te mikrobangų krosnelėje tinkamus naudoti in-
dus) ir įdėkite jas į skrudinimo lėkštę. Užvirkite 
½ l vandens ir įpilkite šalia indų ant skrudinimo 
lėkštės. Pavirkite ir leiskite atvėsti. Užberkite 
rudojo cukraus arba, užbarstę baltojo cukraus, 
panaudokite deginimo funkciją.

  
4. Soufflé 

(suflė)
2 - 6 

porcijos

Paruoškite suflė tešlą su citrinomis, šokoladu 
arba vaisiais ir supilkite į kepimui orkaitėje tin-
kamą gilų indą. Dėkite į krosnelę, kai ši para-
gins tai padaryti.

 
5. Hot fudge sauce 

(karštas karamelinis 
padažas)

4 porci-
jos

Ištirpinkite mikrobangų krosnelėje 50 g sviesto. 
Sumiašykite tirpintą sviestą mikrobangų kros-
nelėje tinkamame naudoti inde; krosnelei pa-
raginus, sudėkite kitus ingredientus (1 dl cu-
kraus, 0,5 dl grietinėlės, 0,5 dl šviesaus sirupo, 
1 arbatinį šaukštelį kakavos miltelių, 1 arbatinį 
šaukštelį vanilinio cukraus). Patiekite su valgo-
maisiais ledais, šviežiais vaisiais arba riešutais.

6. Pop corn 
(kukurūzų spragėsiai) 100g Dėkite maišelį ant sukamojo pdėklo. Vienu 

metu kepkite tik po vieną maišelį.
7. Nuts roasted [Crisp] 

(kepti riešutai)
50g - 
200g

Supilkite riešutus į įkaitintą skrudinimo lėkštę. 
Pamaišykite, kai krosnelė paragins tai padaryti.

8. Pumpkin seeds ro-
asted [Crisp] 
(keptos moliūgų sė-
klos)

50g - 
200g

Supilkite sėklas į įkaitintą skrudinimo lėkštę. 
Pamaišykite, kai krosnelė paragins tai padaryti.
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PATARIMAI DĖL APLINKOS APSAUGOS
Pakuotės dėžę  galima visiškai perdirbti; tai patvirtina perdirbimo simbolis. Paisykite vietos reglamentų dėl prietai-
so išmetimo. Pavojingas pakuotės medžiagas (plastikinius maišelius, polistirolą ir kt.) laikykite vaikams nepasie-
kiamoje vietoje.
šis prietaisas  paženklintas pagal Europos direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninių prietaisų atliekų 
(wEEE). Tinkamai išmesdami šį gaminį, prisidėsite prie apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmo-
nių sveikatai, kuris gali būti padarytas šį gaminį netinkamai išmetant.
Ant prietaiso  arba pridedamų dokumentų esantis simbolis nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima 
elgtis kaip su buitinėmis šiukšlėmis. Jį reikia atiduoti į atitinkamą surinkimo punktą, kuriame elektros 
ir elektronikos prietaisas būtų perdirbtas. 
Išmetant  prietaisą būtina vadovautis vietiniais aplinkos apsaugos reglamentais dėl atliekų išmetimo.
Dėl išsamesnės informacijos  apie šio gaminio apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą prašome kreip-
tis 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 elektros tinklo.

Atsižvelgiant į IEC 60705 4 leidimą. 2010-04
Tarptautinė elektrotechnikos komisija  nustatė įvairių mikrobangų krosnelių kaitinimo charakteristikų palyginamojo 
tikrinimo standartą. šiai krosnelei skirtos rekomendacijos:

TECHNINIAI DUOMENYS

Elektros tinklo įtampa 230 V/50 Hz
Nominali galios įvestis 2 200 W
Galia budėjimo režimu <2,0 W
Galia išj. režimu <0,5 W
Išoriniai matmenys (AxPxG) 379 × 491 × 540
Vidiniai matmenys (AxPxG) 210 × 395 × 370

BANDYMAS KIEKIS
APYTIKRIS 

LAIKAS GALIOS LYGIS INDAS
12.3.1 1 000 g 14 min 750 W  Pyrex 3.227
12.3.2 475 g 6,5 min 750 W Pyrex 3.827
12.3.3 900 g 13 min 750 W  Pyrex 3.838
12.3.4 1100 g 28 - 30 min Karštas oras 200°C + 350 W  Pyrex 3.827
12.3.5 700 g 25 min Karštas oras 200°C + 90 W Pyrex 3.827
12.3.6 1 000 g 30 - 35 min Karštas oras 200°C + 350 W Pyrex 3.827
13.3 500 g 2 min 12 sek. GREITASIS ATšILDYMAS
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