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

ĮRENGIMAS

PRIEŠ ATLIEKANT PRIJUNGIMĄ

Mikrobangų krosnelės negalima statyti spintelėje. Šios krosnelės ne galima 
dėti ant ar naudoti pastačius žemiau nei 850 mm virš grindų.
Patikrinkite, ar įtampos vertė,   nurodyta ant duomenų plokštelės, atitinka jūsų namų elektros tinklo įtampos 
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 
dedamus gaminimo indus. Naudodamiesi krosnele būkite atsargūs.

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

Patikrinkite, ar prietaisas nepažeistas.  Patikrinkite, ar krosnelės durelės tvirtai prisispaudžia prie durelių atra-
mos ir ar nepažeistas vidinis durelių sandarinimo tarpiklis. Krosnelę ištuštinkite ir jos vidų išvalykite minkštu 
drėgnu audiniu.

Prietaiso nenaudokite, jei pažeistas  elektros laidas arba kištukas, jei prietaisas veikia netinkamai arba jei jis 
buvo pažeistas arba numestas. Elektros laido ir kištuko nenardinkite į vandenį. Laidą laikykite atokiai nuo 
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 kvalifi kuotą 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.
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SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI

Jei medžiaga orkaitės viduje / išorėje užsiliepsnojo arba pasirodė dūmai,  
uždarykite 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 popieri-
us arba plastikas, popierius gali suanglėti arba sudegti, o plastikas ištirpti. 

ĮSPĖJIMAS! Prietaisas ir jo pasiekiamos dalys naudojimo metu įkaista. Reikia 
elgtis atsargiai, kad neprisiliestumėte prie krosnelėje įtaisytų kaitintuvų.
Jaunesniems kaip 8 metų vaikams leidžiama naudoti įrenginį tik nuolat juos 
prižiūrint.

Ši mikrobangų krosnelė skirta maistui ir gėrimams šildyti. Maisto ar drabužių 
džiovinimas ir šildomųjų užtiesalų, šlepečių, kempinių, drėgno audinio ir 
panašių daiktų šildymas gali kelti sužalojimo, užsidegimo ar gaisro riziką.

Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, 
turintiems fizinių, jutimo ar psichinių negalių arba neturintiems patirties ir žinių, 
kaip naudoti šį prietaisą, jeigu jie yra prižiūrimi arba išmokomi, kaip saugiai 
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Įrenginį valyti ir techniškai 
prižiūrėti gali tik vyresni kaip 8 metų vaikai, jei jie yra prižiūrimi. 
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu. Saugokite 
prietaisą ir jo kabelį nuo jaunesnių nei 8 metų amžiaus vaikų.

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

ĮSPĖJIMAS! Reikia reguliariai tikrinti, ar nepažeisti  durų tarpikliai ir sritys aplink 
juos. Jei šios sritys pažeistos, prietaiso naudoti negalima; jį vėl naudokite tik 
tada, kai kvalifikuotas techninės priežiūros meistras suremontuos.

Mikrobangų krosnelėje negaminkite  ir nešildykite sveikų kiaušinių arba 
kiaušinių be lukšto – jie gali sprogti net ir pasibaigus kaitinimui.



4 LT

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 
medžiagų. 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.

TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

Jei reikia pakeisti elektros laidą,  jį reikia keisti originaliu elektros laidu, kurį gali-
ma įsigyti mūsų techninės priežiūros įmonėje. Elektros laidą leidžiama keisti tik 
kvalifi kuotam techninės priežiūros meistrui.

ĮSPĖJIMAS! Techninę priežiūrą leidžiama atlikti tik kvalifikuotam techninės 
priežiūros meistrui.  Bet kokius techninės priežiūros arba remonto darbus, 
kurių metu nuimami skydai, apsaugantys nuo mikrobangų energijos poveikio, 
leidžiama atlikti tik kvalifikuotam asmeniui; nekvalifikuotam asmeniui tokius 
darbus atlikti pavojinga.
Nenuimkite jokių skydų.

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

BENDROJI INFORMACIJA

Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje!  
Jei naudojamos mikrobangos, negalima  naudoti prietaiso, kai jame nėra maisto produktų. Jei nepaisysite šio 
nurodymo, labai tikėtina, kad prietaisas suges.

Draudžiama uždengti krosnelės ventiliacijos angas. Užsikimšus oro įtraukimo arba išleidimo angoms, krosnelė 
gali sugesti arba blogai veikti. 

Jei mokotės naudotis prietaisu,  į vidų įdėkite stiklinę su vandeniu. Vanduo sugers mikrobangų energiją, ir 
krosnelė nebus pažeista.
Prietaiso nelaikykite ir nenaudokite lauke. 

Prietaiso nenaudokite arti virtuvės kriauklės, drėgname rūsyje, arti baseino ir kitose panašiose vietose.

Krosnelės viduje  nelaikykite jokių daiktų.

Prieš dėdami į krosnelę  popierinius arba plastikinius maišelius, nuo jų nuimkite metalines susukamąsias 
sąvaržėles.

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

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

SKYSČIAI

Pavyzdžiui, gėriai ir vanduo.   Skystis iki temperatūros, aukštesnės negu viri-
mo temperatūra, gali įkaisti neburbuliuodamas. Todėl karštas skystis gali stai-
ga 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 mikrobangės 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 
sugesti.

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

Sukamojo 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.

VIELINĖS GROTELĖS(yra tik kai kuriuose modeliuose.)
• Kepdami grilio režimu, naudokite vielines groteles .

Garpuodis (yra tik kai kuriuose modeliuose.)
Garpuodį naudokite su dubeniu  su skylutėmis žuviai, daržovėms ir bulvėms gaminti.
• Garpuodį  visada padėkite ant stiklinio sukamojo padėklo.
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TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

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

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

Nepurkškite valymo priemonių  tiesiai ant krosnelės.

Ši krosnelė skirta naudoti  su įdėtu sukamuoju padėklu.

Neleiskite riebalams  arba maisto dalelėms kauptis aplink dureles.Jei dėmes sunku nuvalyti,  krosnelėje 2–3 min. pa-
virkite puodelį vandens. Garai suminkštins šias dėmes.

Į puodelį su vandeniu įpylus  šiek tiek citrinų sulčių , padėjus ant sukamojo padėklo ir pavirus kelias minutes, 
pašalinami krosnelės viduje esantys kvapai.
Grilio elemento valyti  nereikia, nes didelis karštis nudegina visus purslus, tačiau viršų gali tekti reguliariai valyti. 
Valykite švelnaus poveikio valikliu sudrėkintu minkštu drėgnu audiniu.

Jei grilis naudojamas nereguliariai, kartą per mėnesį jį reikia į jungti 10 min., kad nudegtų visi purslai – taip 
sumažinama gaisro tikimybė.

RŪPESTINGAS VALYMAS:

Skrudinimo lėkštę  reikia valyti vandeniu, kuriame yra šiek tiek nestipraus poveikio valiklio. Smarkiai išpurvintas 
vietas galima valyti šveičiamuoju skudurėliu ir nestipraus poveikio valikliu.
Prieš valydami  visada leiskite skrudinimo lėkštei atvėsti.

Nepanardinkite  į vandenį ir neskalaukite juo, kol skrudinimo lėkštė karšta. Dėl staigaus vėsimo jį gali būti pažeista.

Nenaudokite vielinių šveistukų.  Jie subraižys paviršių.

GALIMA PLAUTI INDAPLOVĖJE:
 • Sukamojo padėklo atrama                           • Vielinės grotelės  • Stiklinis sukamasis padėklas  
• Garų priedas

Nenaudokite  mikrobangų krosnelės, kai stiklinį sukamąjį padėklą išėmėte, norėdami jį nuvalyti.
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VALDYMO SKYDELIS

MWD270 MWD272

MWD274 MWD275

Patvirtinimo mygtukas 

Patvirtinimo mygtukas 
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GAMINIMO PRISTABDYMAS ARBA SUSTABDYMAS

GAMINIMO PRISTABDYMAS:
GAMINIMĄ GALIMA PRISTABDY-
TI  norint atidaryti dureles ir 
patikrinti maistą, jį apversti 
arba pamaišyti. Ši nuostata 
veiks 10 minučių.

JEI GAMINIMO TĘSTI NENORITE:
IŠIMKITE MAISTĄ,  uždarykite dureles ir vėl pas-
pauskite mygtuką „STOP“ (SUSTABDYTI).

ATLIKITE TOKIUS VEIKSMUS GAMINIMUI TĘSTI:
UŽDARYKITE DURELES  ir VIENĄ KARTĄ paspauskite 
mygtuką „Start“ (Paleisti).. Gaminimas tęsiamas 
nuo tos vietos, kurioje jis buvo pristabdytas. 
MYGTUKĄ „START“ (PALEISTI)  paspaudus DU KAR-
TUS, laikas bus pailgintas 30 sekundžių.

SIGNALIZATORIUS PYPSĖS  vieną kartą per minutę 
(10 minučių) pasibaigus 
gaminimui. Paspauskite 
mygtuką „STOP“ (SUSTAB-
DYTI) arba atidarykite du-
reles signalizatoriaus veikimui nutraukti.
PASTABA:  Jei, pasibaigus gaminimui, durelės ati-
daromos ir po to vėl uždaromos, orkaitės esa-
mos nuostatos bus aktyvios tik 60 sekundžių.

KITCHEN TIMER(VIRTUVĖS LAIKMATIS)

ŠIĄ FUNKCIJĄ NAUDOKITE TADA,  kai reikia virtuvės laikmačio laikui tiksliai matuoti, pavyzdžiui, verdant 
kiaušinius ar kildinant tešlą prieš ją kepant ir t.t.

q PASPAUSKITE MYGTUKĄ „CLOCK“ (LAIKRODIS).

w SUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ, KAD NUSTATYTUMĖTE LAIKO  skaičiavimą.

e PASPAUSKITE PATVIRTINIMO / GREITOJO PALEIDIMO MYGTUKĄ.  Funkcija bus įjungta.

MIRKSINTYS DU TAŠKAI  parodo, kad laikmatis veikia.

MYGTUKĄ „CLOCK“ (LAIKRODIS) PASPAUDUS VIENĄ KARTĄ , parodoma, kiek laikmačiui liko skaičiuoti laiko. 
Šis rodmuo rodomas 3 sekundes; po to vėl rodomas gaminimo laikas (jei šiuo metu gaminate).

NORĖDAMI VIRTUVĖS LAIKMATĮ SUSTABDYTI , kai jis veikia kitos funkcijos fone, pirmiausiai jį reikia iškviesti 
į priekinį planą paspaudžiant mygtuką „Clock“ ir tada jį sustabdyti paspaudžiant mygtuką „Stop“ 
(Sustabdyti).

LAIKMAČIUI BAIGUS ATVIRKŠTINĘ SKAIČIUOTĘ,  pasigirs signalas.

PALEIDIMO APSAUGA / UŽRAKTAS NUO VAIKŲ

ŠI AUTOMATINĖ APSAUGOS FUNKCIJA SUVEIKIA PRAĖJUS 
VIENAI MINUTEI PO TO,  kai krosnelė pradeda 
veikti „budėjimo veiksena“. (Krosnelė 
„budėjimo veiksena“ veikia tada, kai 
rodomas 24 valandų laikrodis arba, jei 
laikrodis nenustatytas, kai ekrane nieko 
nerodoma).

DURELES BŪTINA ATIDARYTI IR UŽDARYTI,  pvz., į 
krosnelę įdedant maistą – tik tada saugos 
užraktas atlaisvinamas. Kitaip ekrane bus rodo-
mas žodis “DOOR““(DURELĖS)).

dOOR
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MANUAL DEFROST(NEAUTOMATINIS ATITIRPINIMAS)

VYKDYDAMI ATITIRPDYMĄ  neautomatiniu būdu, at-

liktie procedūrą, nurodytą skyrelyje „Gaminimas 

ir pašildymas mikrobangų krosnelėse“ ir išrinkite 

160 W galingumo lygį.

REGULIARIAI PATIKRINKITE MAISTO PRODUKTĄ.  

ĮPUSĖJUS ATITIRPDYMO PROCESUI,  dideles produkto 

dalis apverskite.

UŽŠALDYTĄ MAISTĄ PLASTIKINIUOSE MAIŠELIUOSE,  
plastikinėse plėvelėse arba kartono pakuotėse 

galima dėti tiesiai į krosnelę su sąlyga, 

jei pakuotėje nėra metalinių dalių (pvz., 

metalinių susukamųjų veržiklių).

NUO PAKUOTĖS FORMOS  priklauso atitir-

pdymo trukmė. Maistas plokščiose 

pakuotėse atitirpsta greičiau negu giliose 

dėžėse.

PRADEDANČIUS ATITIRPTI GABALUS  atskirkite. 

Atskiri gabalai atitirpsta greičiau.

PRODUKTO SRITIS,  turinčias 

mažesnio dydžio gabalų, 

uždenkite folija, jei jos 

pradeda šilti (pvz., vištienos 

kulšis arba sparnelių galiukus).

VIRTAS MAISTAS, TROŠKINIAI IR MĖSOS PADAŽAI  
atitirpsta greičiau, jei tokie produktai 

atitirpdymo metu pamaišomi.

ATLIEKANT ATITIRPDYMĄ,  geriau maisto 

produktą atitirpdyti mažiau ir leisti šiam 

procesui baigtis produkto laikymo metu.

LAIKYMO METU PO ATITIRPDYMO PRODUKTO ATITIRPDY-
MO  rezultatas būna geresnis, nes temperatūra 

produkte pasiskirsto tolygiai.

DABAR LAIKRODIS NUSTATYTAS  ir veikia.

JEI NORITE, KAD LAIKRODIS, KAI JIS JAU NUSTATYTAS, NEBŪTŲ  rodomas ekrane, paprasčiausiai dar kartą 3 

sekundėms nuspauskite mygtuką Select, po to paspauskite Stop mygtuką.

LAIKRODIS VĖL BUS RODOMAS  atlikus pirmiau aprašytą procedūrą.

PASTABA: NUSTATYDAMI LAIKRODĮ LAIKYKITE DURELES ATIDARYTAS.  Taip turėsite 10 minutes laikrodžiui nus-

tatyti. Priešingu atveju kiekvieną veiksmą reikia užbaigti per 60 sekundžių.

CLOCK(LAIKRODIS)

PRIETAISĄ ĮJUNGUS PIRMĄ KARTĄ  arba į įjungus po to, kai įvyko energijos tiekimo pertrūkis, jis 

automatiškai pradės veikti laikrodžio nustatymo veiksena.

q SPAUSKITE MYGTUKĄ „CLOCK“ (LAIKRODIS)  (3 sekundes), kol ims mirksėti kairysis skaitmuo (valandos).

w SUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ  valandoms nustatyti.

e PASPAUSKITE MYGTUKĄ „CLOCK“ (LAIKRODIS) DAR KARTĄ.  (Ims mirksėti du dešinieji skaitmenys 

(minučių skaitmenys)).

r   Sukite reguliavimo rankenėlę minučių vertei nustatyti.

t PASPAUSKITE MYGTUKĄ „CLOCK“ (LAIKRODIS) DAR KARTĄ.
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TIK MIKROBANGOS

GALINGUMAS REKOMENDUOJAMAS NAUDOJIMAS:

JET 

(700 W)

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.

600 W ŽUVIES , mėsos, daržovių ir kt. gaminimas.

500 W
ATSARGESNIS GAMINIMAS,  pvz., dideliu proteinų kiekiu pasižyminčių padažų, sūrio ir 
kiaušinių patiekalų, taip pat troškinių gaminimo užbaigimas.

350 W TROŠKINIŲ VIRINIMAS,  šokolado tirpinimas.

160 W ATITIRPDYMAS.  Sviesto, sūrių minkštinimas.

  90 W LEDŲ  minkštinimas.

ŠI FUNKCIJA NAUDOJAMA  maistui, kuriame yra didelis kiekis vandens, pavyzdžiui, sriuboms, kavai ar ar-
batai, greitai pašildyti:

JET START(„JET START“)

q PASPAUSKITE GREITOJO PALEIDIMO MYGTUKĄ. 

ŠI FUNKCIJA AUTOMATIŠKAI  įjungia aukščiausią mikrobangų galingumo lygį ir gaminimo laiką nusta-
to 30 sekundžių. Šį mygtuką paspaudus dar kartą, laikas pailginamas 30 sekundžių. Be to, sukdami 
reguliavimo rankenėlę, laiką galite pailginti arba sutrumpinti, kai ši funkcija jau veikia.

GAMINIMAS IR PAŠILDYMAS MIKROBANGOMIS

ŠIA FUNKCIJĄ NAUDOKITE  įprastam, pavyzdžiui, daržovių, žuvies, bulvių ir mėsos, gaminimui arba 
pašildymui.

PRASIDĖJUS GAMINIMO PROCESUI:  
Paspaudžiant mygtuką „Start“ (Paleisti), laiką galima ilginti 30 sekundžių padalomis. Šį mygtuką 
paspaudus vieną kartą, laikas pailginamas 30 sekundžių. Be to, sukdami reguliavimo rankenėlę, 
laiką galite pailginti arba sutrumpinti. 

GALINGUMO LYGIO PARINKIMAS

q PASPAUSKITE MYGTUKĄ „MICRO“  galingumui nustatyti.

w  SUKITE REGULIAVIMO rankenėlę gaminimo laikui nustatyti.

e PASPAUSKITE PATVIRTINIMO / GREITOJO PALEIDIMO MYGTUKĄ.  Funkcija bus įjungta.
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MAISTO RŪŠIS KIEKIS PATARIMAI

q MĖSA 100 G – 2 KG Malta mėsa, pjaustiniai, žlėgtainiai arba kepsniai.

w PAUKŠTIENA 100 G – 2 KG Visa vištiena, gabalėliai arba filė.

e ŽUVIS 100 G - 2 KG Visa, žlėgtainiai arba filė.

JEI NAUDOJATE MAISTO PRODUKTUS, KURIE NEIŠVARDYTI ŠIOJE LENTELĖJE,   ir jei jų svoris didesnis arba mažesnis 
negu rekomenduojamas svoris, reikia atlikti procedūrą, nurodytą skyrelyje „Gaminimas ir 
pašildymas mikrobangų krosnelėse“ ir parinkite 160 W atitirpdymo galingumą.

UŽŠALDYTI PRODUKTAI:  
JEI SVORIS MAŽESNIS ARBA DIDESN-
IS UŽ REKOMENDUOJAMĄ SVORĮ:  atlik-
tie procedūrą, nurodytą skyre-
lyje „Gaminimas ir pašildymas 
mikrobangų krosnelėse“ ir atitirpdy-

mui išrinkite 160 W galingumo lygį.

UŽŠALDYTI PRODUKTAI: 
JEI PRODUKTO TEMPERATŪRA AUKŠTESNĖ  
negu gilaus užšaldymo temperatūra 
(-18°C),  parinkite mažesnio svorio 
produktą.
JEI PRODUKTO TEMPERATŪRA ŽEMESNĖ  negu 
gilaus užšaldymo temperatūra (-18°C),  
parinkite didesnio svorio produktą.

AUTO DEFROST(ATITIRPDYMAS SRAUTU)

ŠIĄ FUNKCIJĄ NAUDOKITE  mėsai, paukštienai, žuviai, daržovėms ir duonai atitirpdyti. Atitirpdymą srau-
tu galima naudoti tik tuo atveju, jei produkto svoris yra nuo 100 g iki 2 kg.
PRODUKTĄ VISADA DĖKITE  ant stiklinio sukamojo padėklo.

q SPAUDYKITE MYGTUKĄ „AUTO DEFROST“  maisto rūšiai išrinkti.

w SUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ  maisto svoriui nustatyti.

e PASPAUSKITE PATVIRTINIMO / GREITOJO PALEIDIMO MYGTUKĄ.  Funkcija bus įjungta.

PASTABA:  krosnelė automatiškai pradeda veikti po 2 min., jei maistas nebuvo apverstas. Tokiu atve-
ju atitirpdymo laikas bus ilgesnis.

ATITIRPDYMO PROCEDŪROS VIDURYJE   krosnelė nustoja veikusi ir parodomas pranešimas Apverskite 
maistą.

 � Atidarykite dureles.
 � Apverskite maistą.
 � Uždarykite dureles ir krosnelę įjunkite paspausdami mygtuką „Start“ (Paleisti).

NAUDOJANT ŠIĄ FUNKCIJĄ, KROSNELĖ TURI ŽINOTI  grynąjį produkto svorį.  
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JET MENU(GREITASIS MENIU)*

ŠI FUNKCIJA SKIRTA  patiekalams gaminti iš įvairių šaldytų produktų.
KROSNELĖ  automatiškai nustato gaminimo būdą, laiką ir reikiamą galingumą.

q PAKARTOTINAI SPAUSKITE MYGTUKĄ JET MENU , kad pasirinktumėte produktų rūšį. (Žr. lentelę)

w PASUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ, kad nustatytumėte produktų svorį.

e PASPAUSKITE PATVIRTINIMO / GREITOJO PALEIDIMO MYGTUKĄ.  Funkcija bus įjungta.

GAMINANT KAI KURIUOS PATIEKALUS , gaminimo metu reikia papildomai pridėti produktų, apversti ar pa-
maišyti (priklauso nuo modelio). Šio atveju krosnelė darbą sustabdo ir pasirodo raginimas atlikti 
reikiamą veiksmą. 

 � Atidarykite dureles.
 � Pridėkite produktų ar pamaišykite.
 � Uždarykite dureles ir krosnelę įjunkite paspausdami mygtuką START (paleisti). 

PASTABA: jei būsenos „add food“ (pridėti produktų)  metu durelės neatidaromos (per 2 minutes), 
krosnelė nustoja veikti ir pereina į „parengties“ būseną. Jei būsenos „turn food“ (apversti) / „stir 
food“ (pamaišyti) metu durelės neatidaromos 2 minutes, krosnelė veikia toliau.

PRODUKTŲ RŪŠIS
REKOMENDUOJAMAS 
KIEKIS

NAUDOJAMI PRIEDAI GAMINIMO METU

q RYŽIŲ MIŠINYS 300G - 650G MIKROBANGOMS ATSPARUS INDAS
PAMAIŠYTI PRO-
DUKTUS

w MAKARONŲ MIŠINYS 250G - 550G MIKROBANGOMS ATSPARUS INDAS
PAMAIŠYTI PRO-
DUKTUS

e SRIUBA 250G - 1.000G MIKROBANGOMS ATSPARUS INDAS
PAMAIŠYTI PRO-
DUKTUS

r
PIETŲ RINKINIAI / PAŠILDOMAS 
MAISTAS

200G - 500G MIKROBANGOMS ATSPARI LĖKŠTĖ

t DARŽOVIŲ MIŠINYS 150 G - 600 G MIKROBANGOMS ATSPARUS INDAS
PAMAIŠYTI PRO-
DUKTUS

APDOROJANT ŠIOJE LENTELĖJE NENURODYTUS PRODUKTUS   arba jei produktų svoris yra didesnis ar mažesnis 
už rekomenduojamą, reikia laikytis dalies „Maisto gaminimas ir pašildymas mikrobangomis“ nu-
rodymų.

Pastaba:*yra tik kai kuriuose modeliuose
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MEMORY(ATMINTIS)*

ATMINTIES („MEMORY“) FUNKCIJA  suteikia lengvą galimybė greitai įvesti parankinį nustatymą.

ATMINTIES FUNKCIJOS PRINCIPAS  yra išsaugoti bet kurį tuo metu rodomą nustatymą. 

KAIP IŠSAUGOTI NUSTATYMĄ: 
 �  Pasirinkite  bet kurią funkciją. 

 �  Suprogramuokite  savo nustatymus.

 �  Nuspauskite ir laikykite atminties  („Memo“) mygtuką nuspaustą, kol pasigirs garso signalas. 

Naujasis nustatymas yra išsaugotas.  Atmintį galite perprogramuoti tiek kartų, kiek norite. 

KAIP PASINAUDOTI IŠSAUGOTU NUSTATYMU: 

q PASPAUSKITE ATMINTIES („MEMO“) MYGTUKĄ. 

w PASPAUSKITE PATVIRTINIMO / GREITOJO PALEIDIMO MYGTUKĄ.  Funkcija bus įjungta.

KAI PRIETAISAS įjungiamas į lizdą arba nutrūkus maitinimo srovei, atminties funkcija kaip 

numatytąsias nuostatas saugo 2 minutės ir didžiausios mikrobangų galios nuostatas. 

BEVERAGE REHEAT(„JET BEVERAGE“)*

NAUDOJANT FUNKCIJĄ „JET BEVERAGE“  lengva greitai pašildyti 1-4 puodelius gėrimo.

q SPAUDYKITE MYGTUKĄ „JET BEVERAGE“ BUTTON  puodelių skaičiui nustatyti. 

w PASPAUSKITE PATVIRTINIMO / GREITOJO PALEIDIMO MYGTUKĄ.  Funkcija bus įjungta.

1 PUODELIS LYGUS  150 ml gėrimo. 

Pastaba:*yra tik kai kuriuose modeliuose

Note:*only available in specific models
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GRILL COMBI(KOMBINUOTAS GRILIS)*

ŠIĄ FUNKCIJĄ NAUDOKITE  gamindami apkepus, lazaniją, paukštieną ir keptas bulves.

q PASPAUSKITE MYGTUKĄ „COMBI“ (GRILIS KOMBINUOTAS) .

w  SUKITE REGULIAVIMO rankenėlę gaminimo laikui nustatyti.

e PASPAUSKITE PATVIRTINIMO / GREITOJO PALEIDIMO MYGTUKĄ.  Funkcija bus įjungta.

PASIRŪPINKITE, KAD NAUDOJAMI INDAI,  kuriuos naudosite su griliu, būtų atsparūs karščiui ir skirti nau-

doti krosnelėse.

SU GRILIU NENAUDOKITE  plastikinių indų. Jie išsilydys. Taip pat negalima naudoti medinių ar 

popierinių indų.

NEPALIKITE ILGAI ATIDARYTŲ KROSNELĖS DURELIŲ,  naudodami grilio funkciją, nes sumažės temperatūra.

GRILL(GRILIS)*

ŠIĄ FUNKCIJĄ NAUDOKITE  norėdami maistą greitai švelniai paskrudinti.

q PASPAUSKITE MYGTUKĄ „GRILL“ (GRILIS). 

w  SUKITE REGULIAVIMO rankenėlę gaminimo laikui nustatyti.

e PASPAUSKITE PATVIRTINIMO / GREITOJO PALEIDIMO MYGTUKĄ.  Funkcija bus įjungta.

MYGTUKĄ „GRILL“ (GRILIS) PASPAUDUS GAMINIMO METU , įjungiamas ir išjungiamas grilio elementas. Kai 

grilio elementas išjungtas, laikmatis skaičiavimą tęs. 

PASIRŪPINKITE, KAD NAUDOJAMI INDAI,  kuriuos naudosite su griliu, būtų atsparūs karščiui ir skirti nau-

doti krosnelėse.

SU GRILIU NENAUDOKITE  plastikinių indų. Jie išsilydys. Taip pat negalima naudoti medinių ar 

popierinių indų.

NEPALIKITE ILGAI ATIDARYTŲ KROSNELĖS DURELIŲ,  naudodami grilio funkciją, nes sumažės temperatūra.

Pastaba:*yra tik kai kuriuose modeliuose

Pastaba:*yra tik kai kuriuose modeliuose
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MAISTO RŪŠIS KIEKIS PATARIMAI

q
BULVĖS / 
ŠAKNIAVAISIAI  

150 G – 
400 G NAUDOKITE VIENODO DYDŽIO.  

Daržoves perjaukite per pusę.
Baigus gaminti, leiskite pastovėti 1 – 2 minutes.w

DARŽOVĖS 
(kala& orai ir bro-
koliai)

150 G – 
400 G

e ŠALDYTOS DARŽOVĖS  
150 G – 
400 G

LEISKITE PASTOVĖTI  1 - 2 minutes.

r ŽUVIES FILĖ 
150 G – 
400 G

FILĖ TOLYGIAI PASKIRSTYKITE  ant garų grotelių. Plonus gabalėlius 
pakaitomis sudėkite vieną ant kito. Baigus gaminti, leiskite 
pastovėti 1 – 2 minutes.

STEAM(GARAS)*

ŠIĄ FUNKCIJĄ NAUDOKITE , pavyzdžiui, daržovėms ir žuviai gaminti.
NAUDODAMI ŠIĄ FUNKCIJĄ,  visada naudokite pateiktą garpuodį .

q SPAUDYKITE MYGTUKĄ  GARAS maisto rūšiai išrinkti. (Žr. lentelę).

w SUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ  maisto svoriui nustatyti.

e PASPAUSKITE PATVIRTINIMO / GREITOJO PALEIDIMO MYGTUKĄ.  Funkcija bus įjungta.

Į APATINĘ GARPUODŽIO DALĮ ĮPILKITE  100 ml 
(1 dl) vandens.

MAISTĄ  padėkite ant garų grotelių.

Ê

Ð

Ð UŽDENKITE  dangčiu.

Garpuodis skirtas  naudoti tik  su mikrobangomis!

NIEKADA JO NENAUDOKITE su kitomis funkcijomis. 

JEI GARPUODĮ NAUDOSITE   su kitomis funkcijomis, krosnelė gali sugesti. 

PRIEŠ ĮJUNGDAMI KROSNELĘ VISADA PATIKRINKITE,  AR SUKAMASIS  padėklas gali laisvai suktis.

GARPUODĮ   visada padėkite ant stiklinio sukamojo padėklo. 

Note:*only available in specific models
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PATIEKALO 

TIPAS
KIEKIS

GALINGU-
MO LYGIS

APYTI-
KRIS

PALIKIMO 
STOVĖTI LAI-

KAS
PATARIMAI

VIŠTA  (visa) 1000 G

700W

18-20 MIN. 5-10 MIN.

PRAĖJUS PUSEI KEPIMO LAIKO, VIŠTĄ 
APVERSKITE . Patikrinkite, kad, bai-
gus kepti, mėsos sultys būtų 
bespalvės.

VIŠTA  (* lė arba 
gabaliukai)

500 G 8-10 MIN. 5 MIN.
PATIKRINKITE , kad, baigus kepti, 
mėsos sultys būtų bespalvės.

KUMPIS 150 G 3-4 MIN. 1-2 MIN.

PADĖKITE ANT VIRTUVINIO POPIERIAUS,  
ant lėkštės, 2 arba 3 sluoksniais 
ir uždenkite papildomu virtu-
viniu popieriumi.

DARŽOVĖS  
(šviežios)

300 G 3-4 MIN. 1-2 MIN.
KEPKITE UŽDENGTĄ  su 2 virtuviniais 
šaukštais druskos.

DARŽOVĖS  
(šaldytos)

250-
400 G

3-4 MIN.
5-6 MIN.

1-2 MIN. KEPTI UŽDENGTĄ

BULVĖS SU LU-
PENA

1 VNT.
4 VNT

4-6 MIN.
12-15 MIN.

2 MIN.
5 MIN.

PERDURKITE ŠAKUTE.  (1 vnt. = 250 g). 
Apverskite praėjus pusei kepi-
mo laiko.

MĖSA  (gabalas)
600-
700 G

600W

12-14 MIN. 5 MIN.

ŽUVIS  (visa) 600 G 8-9 MIN. 4-5 MIN.
NULUPKITE ODĄ  ir kepkite 
uždengę.

ŽUVIS  
(žlėgtainiai 
arba * lė)

400 G 5-6 MIN. 2-3 MIN.
PLONESNES DALIS DĖKITE  link lėkštės 
vidurio. Kepkite uždengtą.

GAMINIMO GALIOS IR TRUKMĖS LENTELĖ

KUO DAUGIAU MAISTO NORITE GAMINTI,  tuo ilgiau tai 
trunka. Laikykitės tokios taisyklės, kad norint 
pagaminti dvigubai daugiau maisto, reikia bev-
eik dvigubai daugiau laiko.
KUO ŽEMESNĖ PRADINĖ TEMPERATŪRA,  tuo reikia 
daugiau laiko maistui gaminti. Kambar-
io temperatūros maistas pagaminamas 
greičiau, nei maistas, paimtas tiesiai iš 
šaldytuvo.
JEI GAMINATE KELIS TOKIO PATIES MAISTO VIENE-

TUS,  pvz., bulves su lupena, 
norėdami, kad jos iškeptų 
tolygiai, išdėliokite jas lėkštėje 

ratu.

MAISTO MAIŠYMAS IR APVERTIMAS,  naudojami gam-
inant maistą įprastu būdu, taip pat naudoja-
mi ir gaminant maistą mikrobangų krosnelėje, 

norint, kad karštis greitai pasklistų į pa-
tiekalo vidurį, o išoriniai patiekalo kraštai 

neperkeptų.
GAMINANT NEVIENODOS FORMOS   arba storio 
patiekalą, plonesniąją patiekalo pusę 

nukreipkite į lėkštės vidurį, į kurį karštis 
ateina vėliausiai.

MAISTAS, KURIOS SUDĖTYJE YRA DAUG RIEBALŲ 
IR CUKRAUS,  iškeps greičiau, nei maistas, kurio 
sudėtyje yra daug vandens. Riebalai ir cukrus 
taip pat įkais labiau nei vanduo.
VISADA, IŠĖMĘ IŠ KROSNELĖS, PALIKITE 
PATIEKALĄ KURĮ LAIKĄ PASTOVĖTI . 
Palikus pastovėti visada 
pasiekiamas geresnis rezul-
tatas, nes temperatūra patiekale 
pasiskirsto tolygiai.

KAI KURIE MAISTO GAMINIAI TURI LUPENĄ ARBA 
MEMBRANĄ,  pvz., bulvės, obuoli-
ai ir kiaušinių tryniai. Tokius mais-
to produktus reikia perdurti šakute 
arba kokteilio smeigtuku, kad būtų 
galima išlaisvinti slėgį ir neleisti 
jiems sprogti.
MAŽESNI MAISTO GABALIUKAI BUS PAGAMINTI GREIČIAU 
 nei didesni gabaliukai, o vienodi maisto gab-
aliukai iškeps tolygiau nei nevienodos formos 
maisto produktai.
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PATIEKALO 

TIPAS
KIEKIS

GALINGU-
MO LYGIS

APYTIKRIS
PALIKIMO 

STOVĖTI LAIKAS
PATARIMAI

KEPSNIAI
800-

1000 G

160W

20-22 MIN. 10-15 MIN.
PRAĖJUS PUSEI ATITIRPDYMO LAI-
KO,  apverskite. 

MALTA MĖSA 500 G 8-10 MIN. 5 MIN.
PRAĖJUS PUSEI ATITIRPDYMO LAI-
KO,  apverskite. Atskirkite 
atitirpusias dalis.

KAPOTINĖS, PJAUS-
NIAI, ŽLĖGTAINIAI

500 G 7-9 MIN. 5-10 MIN.
PRAĖJUS PUSEI ATITIRPDYMO LAI-
KO,  apverskite.

VIŠTA  (visa) 1200 G 25 MIN. 10-15 MIN.
PRAĖJUS PUSEI ATITIRPDYMO LAI-
KO,  apverskite.

VIŠTIENOS  gaba-
liukai arba % lė

500 G 7-9 MIN. 5-10 MIN.

PRAĖJUS PUSEI ATITIRPDY-
MO LAIKO,  apverskite 
arba atskirkite. Kad 
neperkaistų, sparnelių ga-
liukus ir kulšis uždenkite 
folija.

ŽUVIS  (visa) 600 G 8-10 MIN. 5-10 MIN.

PRAĖJUS PUSEI ATITIRPDYMO LAI-
KO, APVERSKITE,  o uodegą 
uždenkite folija, kad 
neperkaistų.

ŽUVIS  
(žlėgtainiai 
arba % lė)

400 G 6-7 MIN. 5 MIN.
PRAĖJUS PUSEI ATITIRPDYMO LAI-
KO,  apverskite. Atskirkite 
atitirpusias dalis.

DUONOS KEPALAS 500 G 4-6 MIN. 5 MIN.
PRAĖJUS PUSEI ATITIRPDYMO LAI-
KO,  apverskite. 

BANDELĖS IR 
RAGELIAI

4 VNT.  
(150-

200 G)
1½-2 MIN. 2-3 MIN.

IŠDĖLIOKITE  ratu aplink 
lėkštę.

VAISIAI IR UOGOS 200 G 2-3 MIN. 2-3 MIN. ATITIRPDYMO METU ATSKIRKITE .

ATŠILDYMO GALIOS IR TRUKMĖS LENTELĖ

UŽŠALDYTĄ MAISTĄ PLASTIKINIUOSE MAIŠELIUOSE,  
plastikinėse plėvelėse arba kartono pakuotėse 
galima dėti tiesiai į krosnelę su sąlyga, jei 
pakuotėje nėra metalinių dalių (pvz., 
metalinių susukamųjų veržiklių).
NUO PAKUOTĖS FORMOS  priklauso atitir-
pdymo trukmė. Maistas plokščiose 
pakuotėse atitirpsta greičiau negu gili-
ose dėžėse.
PRADEDANČIUS ATITIRPTI GABALUS  atskirkite. 
Atskiri gabalai atitirpsta greičiau.
PATIEKALO SRITIS,  turinčias mažesnio dydžio 
gabalų, uždenkite folija, jei jos pradeda šilti 
(pvz., vištienos kulšis arba sparnelių galiukus).

ĮPUSĖJUS ATITIRPDYMO PROCESUI,  dideles produkto 
dalis apverskite.
VIRTAS MAISTAS, TROŠKINIAI IR MĖSOS PADAŽAI  atitirp-

sta greičiau, jei tokie produktai atitirpdymo 
metu pamaišomi.
ATLIEKANT ATITIRPDYMĄ,  geriau mais-
to produktą atitirpdyti mažiau ir leis-

ti šiam procesui baigtis produkto laiky-
mo metu.

LAIKYMO METU PO ATITIRPDYMO PRODUK-
TO ATITIRPDYMO  rezultatas būna geresnis, nes 

temperatūra produkte pasiskirsto tolygiai.



19LT

KEPIMO ANT GROTELIŲ GALIOS IR TRUKMĖS LENTELĖ*

KEPIMO ANT GROTELIŲ (GRILIO) FUNKCIJA YRA PUI-
KI PRIEMONĖ  paskrudinti patiekalą iškepus jį 
mikrobangų krosnelėje.

STORESNĮ MAISTĄ,  pvz., apkepus ir vištieną; Visų 
pirma iškepkite mikrobangų krosnelėje, tada, 

naudodami grilio funkciją, paskrudinkite jo 
paviršių, kad jis įgautų spalvą.

VIELINĖMIS GROTELĖMIS  galima patiekalą 
padėti arčiau grilio elementų, kad jis 
greičiau apskrustų.

PLONĄ MAISTĄ,  pvz., skrudintą duoną ir 
dešreles, padėkite ant vielinių grotelių ir kep-
kite įjungę tik grilio funkciją.

INDUS ARBA APKEPUS  galite dėti tiesiai ant 
stiklinio sukamojo padėklo.

Note:*only available in specific models

PATIEKALO TI-
PAS

KIEKIS NUOSTATA APYTIKRIS PATARIMAI

SUMUŠTINIS SU SŪRIU 3 VNT.

KEPIMAS ANT 
GROTELIŲ

4-5 MIN. PADĖKITE  ant vielinių grotelių
„POMMES DUCHESSE" 
(BULVIŲ SPURGUČIAI)

2 PORCIJOS 6-8 MIN. PATIEKALĄ PADĖKITE  ant vielinių grotelių.

DEŠRELĖS  
(100 g/vnt.)

2-3 VNT 10-12 MIN.
PADĖKITE  ant vielinių grotelių. Apver-
skite praėjus pusei kepimo laiko.

VIŠTIENOS GABALIUKAI 1000 G
700W, 

TADA GRILIO

13-15 MIN.
8-9 MIN.

Į LĖKŠTĘ ĮDĖKITE  lupena į viršų.

BULVIŲ APKEPAS 4 PORCIJOS
18-20 MIN.

5-6 MIN.
INDĄ PADĖKITE   ant sukamojo padėklo.

LAZANIJA  (šaldyta) 500 G
600W

TADA GRILIO

18-20 MIN.
5-6 MIN.

INDĄ PADĖKITE   ant sukamojo padėklo.

ŽUVIES APKEPAS  
(šaldytas)

600 G
15-18 MIN.

5-7 MIN.
INDĄ PADĖKITE   ant sukamojo padėklo.
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ELEKTROS TINKLO ĮTAMPA 230-240 V/50 HZ

NOMINALIOS GALIOS ĮVESTIS 1100 W

MW IŠVESTIES GALIA 700 W

KEPINTUVO GALIA 700 W

IŠORINIAI MATMENYS 
(AUKŠTIS X PLOTIS X GYLIS)

285 X 456 X 359

VIDINIAI MATMENYS 
(AUKŠTIS X PLOTIS X GYLIS)

196 X 292 X 295

Bandomasis kiekis Apytikris. laikas Galingumo lygis Indas

12.3.1 750 G 10 MIN. 700 W  PYREX 3.220

12.3.2 475 G 5 MIN. 700 W  PYREX 3.827

12.3.3 900 G 14 MIN. 700 W  PYREX 3.838

12.3.4 1100 G
20-22 MIN. 600 W +

 PYREX 3.827
7-8 MIN. GRILIS

13.3 500 G ATŠILDYMAS

LT

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

ANT PRIETAISO ARBA PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ ESAN-
TIS SIMBOLIS  nurodo, kad 
su šiuo prietaisu negali-
ma elgtis kaip su buitinėmis 
šiukšlėmis. Jį reikia perduoti 
atitinkam surinkimo punktui, 
kad elektros ir elektronikos 
prietaisas būtų perdirbtas. 
IŠMETANT  prietaisą būtina 
vadovautis vietiniais ap-
linkos apsaugos regla-
mentais dėl atliekų išmetimo.
DĖL IŠSAMESNĖS INFORMACIJOS  apie šio gaminio 
apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą, prašom 
kreiptis į savo miesto valdžios instituciją, buitinių 
šiukšlių išvežimo tarnybą arba parduotuvę, kurio-
je šį prietaisą pirkote.
PRIEŠ IŠMESDAMI,  nukirpkite maitinimo laidą, kad 
prietaiso nebūtų galima prijungti prie elektros 
tinkle.

ATITINKA IEC 60705.
TARPTAUTINĖ ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJA  nustatė įvairių mikrobangų krosnelių kaitinimo charakteristikų 
palyginamojo testavimo standartą. Šiai krosnelei skirtos rekomendacijos:

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
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