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NENAUDOKITE ILGINIMO LAIDO.  
JEIGU ELEKTROS TIEKIMO LAIDAS YRA PER TRUMPAS,  

kreipkitės į kvalifi kuotą elektriką arba techninės 
priežiūros centro darbuotoją, kad įrengtų elek-
tros lizdą arčiau prietaiso.

ĮSPĖJIMAS: Netinkamai naudojant įžemintą kiš-
tuką, gali kilti elektros smūgio pavojus. Jeigu 

nevisiškai suprantate nurodymus, kaip įžemin-
ti prietaisą arba abejojate, ar mikrobangų krosne-
lė yra tinkamai įžeminta, pasitarkite su kvalifi kuo-
tu elektriku arba techninės priežiūros atstovu ar 
darbuotoju.

ĮRENGIMAS

PRIEŠ PRIJUNGIANT

ĮSITIKINKITE, AR PRIETAISAS NEAPGADINTAS.  Patikrinkite, 
ar krosnelės durelės tvirtai užsidaro ir prisispau-

džia prie durelių atramos, ir ar nepažeistas vidinis 
durelių tarpiklis. Išimkite visus daiktus iš krosnelės 
ir išvalykite jos vidų minkštu, drėgnu skudurėliu.

PRIJUNGUS

ŠĮ PRIETAISĄ PRIVALOMA  įžeminti.  Gamin-
tojas neatsako už jokius žmonių, gy-

vūnų sužeidimus arba žalą turtui, kilusius 
nesilaikant šio reikalavimo.

Gamintojai nėra atsakingi už jokias 

problemas, kilusias tais atvejais, kai 

naudotojas nesivadovauja šia instrukcija.

NENAUDOKITE ŠIO PRIETAISO , jeigu pažeistas 
jo elektros laidas arba kištukas, arba 

jeigu jis netinkamai veikia, arba jei buvote 
jį numetę ar kaip nors kitaip sugadinę. Ne-
merkite elektros laido arba kištuko į van-
denį. Laikykite laidą atokiai nuo karštų pa-
viršių. Gali kilti elekros smūgis, gaisras arba 
kiti pavojai.

NENUIMKITE MIKROBANGŲ ĮLEIDIMO APSAUGOS PLOKŠTE-

LIŲ , esančių krosnelės sie-
nelės šone. Jos apsaugo mi-
krobangų įleidimo kanalus, 
kad į juos nepatektų riebalų 
ir maisto dalelių.

ĮSITINKINKITE, AR ĮTAMPA  , nurodyta gaminio 
techninių duomenų lentelėje, atitinka 

Jūsų namų elektros tinklo įtampą.

KROSNELĘ GALIMA NAUDOTI TIK  tvirtai uždarius jos 
dureles.

JEIGU KROSNELĖ PASTATYTA 

ARTI TELEVIZORIAUS, radijo 
arba antenos, televizorius 
gali prastai veikti ir gali kilti 
radijo trukdžių.

PASTATYKITE KROSNELĘ ANT STABILAUS, LYGAUS PAVIR-

ŠIAUS, kuris būtų pakankamai sti-
prus, kad išlaikytų krosnelę bei į ją 
dedamus maisto ruošimo in-
dus. Ją nešdami, būkite at-
sargūs.

Krosnelę statykite atokiai nuo kitų šilumos šal-
tinių. Norint užtikrinti pakankamą ventiliaciją, 

virš krosnelės privalo būti bent 30 cm tarpas. Už-
tikrinkite, kad krosnelės apačioje, viršuje ir aplink 
ją nieko nebūtų, kad būtų užtikrintas tinkamas 
oro srautas. Mikrobangų krosnelės negalima sta-
tyti spintelėje.  Šios krosnelės negalima statyti ir 
naudoti ant paviršiaus, esančio žemiau nei 850 
mm virš grindų.
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ŠIS PRIETAISAS NĖRA SKIRTAS eksploatuoti, nau-
dojantis išoriniu laikmačiu ar atskira nuo-

tolinio valdymo sistema.

ŠĮ PRIETAISĄ GALIMA NAUDOTI VAIKAMS NUO 8 METŲ 

amžiaus ir asmenims, turintiems psichi-
nių, jutiminių arba protinių negalių arba pa-
tirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūri-
mi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti 
šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavo-
jus. Vaikams draudžiama valyti ir techniškai 
prižiūrėti šį gaminį, ne-
bent jie būtų vyresni nei 
8 metų amžiaus ir juos 
prižiūrėtų suaugęs as-
muo. Vaikus reikia prižiū-
rėti naudojant kitus šilu-
mos šaltinius (jeigu jų yra) atskirai arba kartu 
su mikrobangų krosnelėmis, nes susidaro 
aukšta temperatūra.

VAIKAMS IR ASMENIMS, NESUGEBANTIEMS SAUGIAI 

naudotis prietaisu dėl savo psichinio, juti-
minio arba protinio neįgalumo arba patirties 
bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo 
prietaisu be už šių asmenų saugumą atsakin-
gų asmenų priežiūros ir nurodymų. 

REIKĖTŲ PRIŽIŪRĖTI VAIKUS, KAD JIE nežaistų su 
šiuo prietaisu.

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

NEŠILDYKITE KROSNELĖJE DEGIŲ MEDŽIAGŲ  ir ne-
naudokite jų krosnelėje arba šalia jos. 

Garai gali sukelti gaisrą arba sprogimą.

NENAUDOKITE ŠIOS MIKROBANGŲ  krosnelės 
tekstilės dirbiniams, popieriui, pries-

koniams, prieskoninėms žolelėms, medie-
nai, gėlėms ir kitoms degioms medžiagoms 
džiovinti. Gali kilti gaisras.

NEPERKEPKITE MAISTO.  Gali kilti gaisras.

NEPALIKITE KROSNELĖS BE PRIEŽIŪROS,  ypač 
tuomet, kai kepdami naudojate popie-

rių, plastiką arba kitas degias medžiagas. 
Šildant maistą naudojant popierių arba 
plastiką, popierius gali apanglėti arba už-
sidegti, o kai kurių rūšių plastikai gali užsi-
liepsnoti. 
Nepalikite krosnelės be priežiūros, jeigu 
naudojate daug riebalų arba aliejaus, nes 
jie gali perkaisti ir sukelti gaisrą!

JEIGU KROSNELĖS VIDUJE / IŠORĖJE ESANTI MEDŽIA-

GA UŽSILIEPSNOTŲ ARBA PRADĖTŲ RŪKTI,  neati-
darydami krosnelės durelių,  išjunkite kros-
nelę. Atjunkite elektros laidą arba išimki-
te saugiklį iš saugiklių arba grandinės per-
traukiklių skydo.

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI

NENAUDOKITE ŠIOS MIKROBANGŲ  krosnelės jo-
kioms medžiagoms sandariuose, orui ne-

pralaidžiuose induose šildyti. Juose 
padidėja slėgis, kuris gali pa-
daryti žalos indus atida-
rant, arba jie gali sprogti.

KIAUŠINIAI

SVEIKŲ ARBA KIETAI VIRTŲ KIAUŠINIŲ KAITINTI MIKROBANGŲ  
krosnelėje negalima, nes jie gali sprogti net 

ir pasibaigus kaitinimui mikrobangomis.

DURELIŲ TARPIKLIUS IR DURELIŲ SANDARINIMO VIE-

TAS  privaloma reguliariai tikrinti, ar jie 
nepažeisti. Jeigu šios vietos būtų pažeistos, 
prietaiso naudoti negalima, kol jo nepataisys 
kvalifi kuotas meistras.

NENAUDOKITE  šiame prietaise koroziją su-
keliančių cheminių medžiagų arba 

garų. Šio tipo krosnelė skirta tik maistui šil-
dyti arba gaminti. Ji nėra skirta pramoninei 
veiklai arba naudojimui laboratorijose.

NEKABINKITE IR NEDĖKITE  ant durelių sunkių 
daiktų, nes galite sugadinti krosnelės 

atidarymo įtaisą ir lankstus. Durelių ranke-
nos negalima naudoti daiktams kabinti.

NAUDOJIMOMETU PRIETAISAS IR JO ATVIROS DA-

LYS įkaista. Reikia būti atsargiems ir ne-
liesti įkaitusių elementų. Neleiskite artyn 
jaunesnių nei 8 metų amžiaus vaikų, ne-
bent jie būtų nuolat prižiūrimi.
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BENDROJI INFORMACIJA

ŠIA PRIETAISAS SKIRTAS NAUDOTI BUITYJE!  

PRIETAISO NEGALIMA NAUDOTI  nepridėjus į jį maisto, 
kai naudojamos mikrobangos. Tokiu atveju 

prietaisas gali sugesti.

JEIGU MOKOTĖS NAUDOTIS  krosnele, įdėkite į jos 
vidų stiklinę vandens. Vanduo sugers mikro-

bangų energiją ir krosnelė nebus sugadinta.

DĖDAMI Į KROSNELĘ  popierinius arba 
plastikinius maišelius, nuimkite 

nuo jų vielines tvirtinimo dalis.

GRUZDINIMAS

NENAUDOKITE MIKROBANGŲ  krosnelės gruzdi-
nimui, nes aliejaus temperatūros 

kontroliuoti neįmanoma.

SKYSČIAI

PVZ., GĖRIMAI ARBA VANDUO.   Kaitinant skystį, vi-
rimo taškas gali būti pasiek-

tas nekylant akivaizdžiam bur-
buliavimui. Dėl šios priežasties 
karštas skystis gali staigai iš-
bėgti.

Norėdami to išvengti, atlikite toliau nurody-
tus veiksmus.

1.  Nenaudokite lygiasienių indų siaurais ka-
klais.

2.  Prieš statydami indą į mikrobangų kros-
nelę, pamaišykite skystį ir palikite šaukštą 
inde.

3.  Pasibaigus šildymo laikui, trumpam 
palikite skystį mikrobangų krosnelėje; dar 
kartą sumaišykite skystį, prieš atsargiai 
ištraukdami indą iš krosnelės.

ATSARGIAI

IŠSAMIOS INFORMACIJOS VISADA  
ieškokite mikrobangų kros-

nelės receptų knygoje. Ypač 
tuo atveju, jei gaminate arba šildote patiekalą, 
kuriame yra alkoholio.

PAŠILDĘ KŪDIKIO MAISTĄ   arba skystį kūdikio bu-
teliuke arba kūdikio maistelį stikliniame in-

delyje, prieš patiekdami, visada pamaišykite ir 
patikrinkite temperatūrą. Tuomet šiluma bus pa-
skirstyta tolygiai ir bus išvengta nusiplikymo ar 
nudegimų.

Prieš šildydami būtinai nuimkite dangte-

lį ir žinduką!

ATSARGUMO PRIEMONĖS

NAUDOKITE PUODKĖLES ARBA VIRTUVINES 

PIRŠTINES , kad paduorę maistą neap-
sidegintumėte liesdami indus, krosnelės 
dalis ir prikaistuvius. Naudojant krosne-
lę, atviros dalys gali įkaisti, todėl neleiski-
te artyn vaikų.

NELAIKYKITE krosnelėje  jokių daiktų.

NEGALIMA UŽDENGTI krosnelės ventiliacijos angų. 
Uždengus oro įleidimo arba išleidimo angas, 

krosnelė gali sugesti ir prastai veikti. 

NELAIKYKITE IR NENAUDOKITE šio prietaiso lauke. 

NENAUDOKITE šio prietaiso šalia virtuvės kriau-
klės, drėgname rūsyje arba prie plaukimo 

baseino ar pan.

NAUDOJAMAS PRIETAISAS įkaista. Būkite atsargūs 
ir neprisilieskite prie kaitinimo elementų 

orkaitės viduje.
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PRIEDAI

BENDROJI INFORMACIJA

JEIGU PRIEDAI, KURIUOSE YRA METALO,  krosnelei vei-
kiant liečia jos vidaus sieneles, gali įvykti ki-
birkščiavimas ir krosnelė gali būti sugadinta.

PRIEŠ RUOŠDAMI MAISTĄ, ĮSITIKINKITE, AR JŪSŲ NAUDO-

JAMI VIRTUVĖS INDAI   yra tinka-
mi naudojimui krosnelė-
je ir pro juos gali praeiti mi-
krobangos.

DĖDAMI MAISTĄ IR PRIEDUS  į mikrobangų krosnelę, 
įsitikinkite, ar jie neliečia krosnelės sienelių. 
Tai ypač svarbu naudojant priedus, kurie 

yra pagaminti iš metalo arba turi metali-

nių dalių.

PRIEŠ ĮJUNGDAMI KROSNELĘ, VISADA ĮSITIKINKITE,  ar 
sukamasis pagrindas gali laisvai suktis.  Jeigu 
sukamasis pagrindas negali laisvai suktis, reikia 
naudoti mažesnį indą arba įjungti sukamojo 
pagrindo sustabdymo funkciją (žr. „Dideli 
indai“).

PARDUOTUVĖSE GALIMA  įsigyti įvairių priedų. Prieš 
juos pirkdami, įsitikinkite, ar jie tinkami naudo-
jimui mikrobangų krosnelėje.

SKRUDINIMO SKARDA
DĖKITE MAISTĄ TIESIAI ANT 

SKRUDINIMO SKARDOS.  
Naudodami skrudinimo 
skardą, visada vietoj atra-
mos naudokite stiklinį sukamąjį pa-
grindą.
NEDĖKITE ANT SKRUDINIMO SKARDOS JOKIŲ INDŲ , nes ji 
greitai smarkiai įkaista ir gali sugadinti indą.
PRIEŠ NAUDOJIMĄ SKRUDINIMO SKARDĄ  galima įkaitin-
ti (maks. 3 min). 

VIELINES GROTELES
KEPDAMI ANT GROTELIŲ,  naudokite 
aykštesnes vielines groteles.
NAUDOKITE ŽEMAS VIELINES GROTELES , 
pasirinkę pučiamo karšto oro arba kom-
binuotąją su ventiliatoriumi funkcijas.

SUKAMOJO PAGRINDO ATRAMA
PO STIKLINIU SUKAMUOJU PAGRINDU  pa-
dėkite sukamojo pagrindo atra-
mą. Ant sukamojo pagrindo atra-
mos niekada nedėkite jokių kitų 
prikaistuvių. � Įtaisykite sukamąjį pagrindą krosnelėje.

STIKLINIS SUKAMASIS PAGRINDAS
NAUDOKITE STIKLINĮ SUKAMĄJĮ PAGRINDĄ , naudoda-
mi visus maisto ruošimo būdus. 
Jame surenkamos nuvarvėję 
sultys ir maisto dalelės, kurios 
antraip suteptų ir supurvintų krosnelės vidų. � Dėkite sukamąjį pagrindą ant sukamojo 

pagrindo atramos.

DIDELI INDAI
GAMINDAMI INDUOSE , kurie yra tokie dideli, kad 
negali laisvai suktis krosnelėje, pa-
spauskite sukamojo pagrindo sustab-
dymo mygtuką. Šią funkciją galima 
naudoti tik gaminant vien mikroban-
gomis ir su kombinuotosiomis funkcijomis. Su 
kitomis funkcijomis šis mygtukas neveiks.

SKRUDINIMO SKARDOS RANKENA
ĮKAITUSIĄ SKRUDINIMO SKARDĄ iš 
krosnelės ištraukite naudodami 
pateiktą specialią skrudinimo 
skardo rankeną  .
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KROSNELĘ būtina reguliariai valyti ir iš jos 
pašalinti maisto likučius.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

VALYMAS - TAI PAPRASTAI VIENINTELĖ REIKALINGA KROSNE-

LĖS PRIEŽIŪRA . Prieš valant mikrobangų krosnelę, ją 
reikia atjungti nuo elektros tinklo.
NEPRIŽIŪRINT KROSNELĖS  švaros, prastės paviršiaus 
kokybė, todėl trumpės prietaiso tarnavimo laikas, 
taip pat dėl to gali susidaryti pavojinga situacija.

NENAUDOKITE METALINIŲ ŠVEITYKLIŲ, ŠLIFUOJAMŲJŲ 

VALYMO PRIEMONIŲ,  plieno puodų šveitiklių, švei-
timo kempinių ir pan. prie-
monių, kurios gali pažeisti 
valdymo skydelį ir kros-
nelės vidaus bei išorės pa-
viršius. Valykite skudurėliu, 
sudrėkintu švelniu indų plovikliu, arba po-
pieriniu rankšluosčiu, papurškę ant jo stiklo 
valymo priemonės. Stiklo valymo priemonę 
purkškite ant popierinio rankšluosčio.
NEPURKŠKITE  tiesiai į krosnelę.

REGULIARIAI,  ypač tais atvejais, jei-
gu maistas išbėgtų, išimkite suka-
mąjį pagrindą, sukamojo pagrin-
do atramą ir švariai išvalykite kros-
nelės dugną.
ŠI KROSNELĖ SKIRTA  naudoti su tinkamai įdėtu suka-
muoju pagrindu.

NENAUDOKITE  šios mikrobangų krosnelės, kai 
sukamasis pagrindas yra išimtas valymui.

VIDINIUS PAVIRŠIUS, ABEJAS DURELIŲ PUSES ir durelių ati-
darymo įtaisą valykite minkšu, drėgnu skudurėliu.

NELEISKITE, KAD APLINK  dureles susikauptų rei-
balų arba maisto likučių.

NORĖDAMI IŠVALYTI SUNKIAI PAŠALINAMAS DĖMES , mikro-
bangų krosnelėje 2 - 3 minutes pavirinkite puo-
delį vandens. Garai suminkštins nešvarumus.
PRASTĄ KVAPĄ KROSNELĖJE  lengvai pašalinsite, įpylę į 
puodelį vandens šiek tiek citrinų sulčių, padėję jį 
ant sukamojo pagrindo ir pavirinę kelias minutes.

JEIGU GRILIS NAUDOJAMAS RETAI, kartą per mėnesį jį 
reikia paleisti 10 minučių, kad nudegtų visi tiška-
lai ir sumažėtų gaisro pavojus.

INDAPLOVĖJE GALIMA PLAUTI:

SUKAMOJO PAGRINDO ATRAMĄ;

STIKLINĮ SUKAMĄJĮ PADĖKLĄ;

ATSARGUS VALYMAS:
SKRUDINIMO SKARDĄ  reikia plauti vandenyje su švel-
niu indų plovikliu. Smarkiai suteptas vietas gali-
ma valyti šiurkščiašluoste ir švelniu indų plovikliu.
PRIEŠ  valydami skrudinimo 
skardą, visada palaukite, kol 
ji atvės.

NEMERKITE  į vandenį ir 
neskalaukite įkaitusios skrudinimo skar-
dos. Greitas atšaldymas gali ją sugadinti.
NEŠVEISKITE JOS PLIENO ŠVEITIKLIAIS.  Jie su-
braižys paviršių.NENAUDOKITE VALYMO GARAIS PRIETAISŲ , norėda-

mi išvalyti mikrobangų krosnelę.

GRILIO ELEMENTO  valyti nereikia, nes intensyvus 
kaitinimas nudegina bet kokius tiškalus; visgi 
po juo esančią sienelę reikia reguliariai valyti. 
Ją reikia valyti minkštu skurudėliu, sudrėkintu 
švelnia valymo priemone.

VIELINES GROTELES;

SKRUDINIMO SKARDOS RANKENĄ;
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SUSTABDYMO MYGTUKAS   
Kai gaminys ĮJUNGTAS: pas-
pauskite, norėdami sustab-
dyti arba iš naujo pasirinkti 
kokią nors krosnelės funkciją.
Kai gaminys IŠJUNGTAS: lai-
kykite jį nuspaudę, kad 
pakeistumėte laikrodžio 
nuostatą.

VALDYMO SKYDELIS

SKAITMENINIS EKRANAS  
Ekrane rodomas 24 val. formato 
laikrodis ir kontroliniai simboliai.

PUČIAMO KARŠTO ORO FUNKCIJOS 

MYGTUKAS  
Naudojamas rankinėms / au-
tomatinėms pučiamo karšto 
oro funkcijoms pasirinkti. 

KOMBINUOTOSIOS FUNKCIJOS 

MYGTUKAS

Naudokite kombinuotajai 
su ventiliatoriumi / 
kombinuotajai grilio 
funkcijoms pasirinkti.
SKRUDINIMO MYGTUKAS 

Naudojamas rankinėms / 
automatinėms skrudinimo 
funkcijoms pasirinkti.
GRILIO MYGTUKAS 

Naudojamas rankinėms / 
automatinėms grilio funk-
cijoms pasirinkti.

ATŠILDYMO MYGTUKAS 

Naudojamas rankinėms / 
automatinėms atšildymo 
funkcijoms pasirinkti.

MW (MIKROBANGŲ) MYGTUKAS 
Naudojamas rankinėms / 
automatinėms mikrobangų 
funkcijoms pasirinkti.

REGULIAVIMO RANKENĖLĖ 

Atsižvelgiant į skirtingas 
funkcijas, sukite, norėdami 
pasirinkti:
mikrobangų galios lygį;
maisto gaminimo trukmę;
svorį;
Temperatūra;
maisto kategoriją.

RANKENĖLĖS MYGTUKAS 

Kai gaminys IŠJUNGTAS: 
įjungia greitojo paleidimo 
funkciją. 
Kai gaminys ĮJUNGTAS: pat-
virtina kepimo nuostatą, 
o paskui pradeda kepimo 
procesą.

MĖGSTAMŲJŲ MYGTUKAS 

Naudojamas išsaugotoms 
mėgstamoms nuostatos 
įjungti.

SUKAMOJO PAGRINDO SUSTABYMO MYGTUKAS 

Naudojamas sukamajam pagrindui sustab-
dyti, kad nesisuktų. Šią funkciją galima nau-
doti tik gaminant vien mikrobangomis ir su 
kombinuotosiomis funkcijomis. Su kitomis 
funkcijomis šis mygtukas neveiks.

GREITOJO PALEIDIMO MYGTUKAS  
Kai gaminys IŠJUNGTAS: 
įjungia greitojo paleidimo 
funkciją. 
Kai gaminys ĮJUNGTAS: 
patvirtina kepimo 
nuostatą, o paskui prade-
da kepimo procesą.



9LT

MAISTO GAMINIMO PRISTABDYMAS ARBA SUSTABDYMAS

MAISTO GAMINIMO PROCESO PRISTABDYMAS:

MAISTO GAMINIMO PROCESĄ GALI-

MA PRISTABDYTI  , norint atida-
ryti dureles ir patikrinti, ap-
versti arba pamaišyti patie-
kalą. Nuostata išliks nepaki-
tusi 10 minučių.

JEIGU MAISTO GAMINIMO PROCESO TĘSTI NENORITE:

IŠIMKITE PATIEKALĄ,  uždarykite dureles ir 
paspauskite sustabdymo mygtuką STOP.

MAISTO GAMINIMO PROCESĄ TĘSIMAS:

UŽDARYKITE DURELES  ir VIENĄ KARTĄ paspauskite 
greitojo paleidimo arba rankenėlės mygtuką. 
Maisto gaminimo procesas bus tęsiamas nuo 
to momento, kai jis buvo pristabdytas. 

MAISTO GAMINIMO PROCESUI PASIBAIGUS, 10 minu-
čių vieną kartą per minutę skambės įspėjimo 
signalas . Norėdami išjungti garso signalą, pa-
spauskite mygtuką STOP arba atidarykite du-
reles.

JEIGU PER ŠĮ LAIKO TARPĄ (PER 2 MINUTES) NEATIDARYSITE DURELIŲ:

PRIDĖTI išsijungs ir ims veikti „budėjimo režimu“.

PAMAIŠYTI

toliau tęs kepimo procesą. Tokiu atveju galutinis 
rezultatas gali nebūti optimalus.

PASUKTI
toliau tęs kepimo procesą. Tokiu atveju galutinis 
rezultatas gali nebūti optimalus.

PRIREIKUS, ATLIKITE TOLIAU NURODYTUS VEIKSMUS:

 Atidarykite dureles.
 Pridėkite daugiau produktų, pamaišykite arba apverskite maistą.
 Uždarykite dureles ir vėl paleiskite krosnelę, paspausdami rankenėlės 
mygtuką.

GAMINANT TAM TIKROS KATEGORIJOS PATIEKALUS, REIKIA  pridėti daugiau produktų, apversti arba pamaišy-
ti (funkcija priklauso nuo modelių). Tokiais atvejais krosnelė bus išjungta, o Jūs būsite paraginti at-
likti tam tikrą veiksmą. 

MAISTO PRIDĖJIMAS/APVERTIMAS/MAIŠYMAS

PASTABA: Maisto gaminimo procesui 
pasibaigus, prieš paspaudžiant sustabdymo 
mygtuką STOP, ventiliatorius, sukamasis 
pagrindas ir krosnelės vidaus apšvietimo 
lemputė veikia; tai normalu.

APSAUGA NUO NETYČINIO PALEIDIMO / APSAUGOS NUO VAIKŲ UŽRAKTAS

ŠI AUTOMATINĖ SAUGOS FUNKCIJA SUAKTYVINAMA PRA-

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

KAI SAUGOS FUNKCIJA VEIKIA,  norint pradėti gamin-
ti maistą, dureles privaloma atidaryti ir vėl 
uždaryti, antraip ekrane bus rodoma:

dOOR(Durelės)
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SVORIO JUTIKLIS
ŠIOJE MIKROBANGŲ KROSNELĖJE TAM TIKROMS AUTOMATINĖMS FUNKCIJOMS (ATŠILDYMO, SKRUDINIMO IR GAMINIMO GA-

RUOSE) NAUDOJAMA SVORIO JUTIKLIO TECHNOLOGIJA; pasirinkus vieną iš šių autoamtinių funkcijų, Jums te-
reikia pasirinkti maisto, kurį norite gaminti, tipą ir paspausti paleidimo mygtuką:  mikrobangų 
krosnelė automatiškai nustatys maisto svorį ir atitinkamai nustatys jam pa-
gaminti reikiamą laiką.

SVORIO NUSTATYMO FAZĖS METU žybčioja svarsčio piktograma, o eigos juosta 
rodo svorio apskaičiavimo procesą (žr. toliau pateiktą automatinės atšildy-
mo funkcijos pavyzdį).

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

PASPAUSKITE IR KELIAS SEKUNDES PALAIKYKITE NUSPAUDĘ  sukamojo pagrindo sustab-
dymo mygtuką.

PRADEDAMAS KALIBRAVIMO PROCESAS ir ekrane rodoma:
-- žybčiojanti svarsčio piktograma 
-- kalibravimo eigos juosta

KALIBRAVIMO PROCESUI pasibaigus, mikrobangų krosnelė vėl ima veikti budėjimo režimu.

LAIKRODŽIO NUSTATYMAS

PIRMĄ KARTĄ PRIJUNGUS PRIETAISĄ PRIE ELEKTROS TINKLO  arba nutrūkus elek-
tros tiekimui, reikės nustatyti laikrodį. Nenustačius laikrodžio, ekra-
ne vietoj laiko bus rodoma „:“.

PASTABA:  NORĖDAMI ĮJUNGTI LAIKRODŽIO NUSTATYMO REŽIMĄ, GALITE PA-

SPAUSTI IR KELIAS SEKUNDES PALAIKYTI NUSPAUDĘ MYGTUKĄ STOP   veikiant bu-
dėjimo režimui.

 SUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ , kad nustatytumėte valandas.

 PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ.  (Žybčios du dešinėje pusėje 
esantys skaitmenys (minutės).)

 SUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ , kad nustatytumėte minutes.

 DAR KARTĄ PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ.

LAIKRODIS YRA NUSTATYTAS  ir veikia.

JEIGU VEIKIANT LAIKRODŽIO NUSTATYMO REŽIMUI PASPAUSITE STOP , laikrodis 
bus išjungtas ir ekrane bus rodoma „:“.  

PASTABA: NUSTATANT LAIKRODĮ, KROSNELĖS DURELĖS TURI BŪTI ATIDARYTOS. 

 Tuomet laikrodį nustatyti bus leidžiama per 10 minučių. Antraip kie-
kvieną veiksmą privalėsite atlikti per 60 sekundžių.
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RANKINIU BŪDU NUSTATOMA MAISTO GAMINIMO IR 
PAŠILDYMO MIKROBANGOMIS FUNKCIJA

NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ  maistui, pavyzdžiui, daržovėms, žuviai, bul-
vėms ir mėsai, įprastai gaminti ir šildyti.

MAISTO GAMINIMO PROCESUI PRASIDĖJUS  

GALIOS LYGIO NUSTATYMAS: paspauskite MW mygtuką ir pasukite ranke-
nėlę ties reikiama nuostata.
GAMINIMO LAIKO PAILGINIMAS / SUTRUMPINIMAS: sukite reguliavimo ranke-
nėlę arba paspauskite greitojo paleidimo/rankenėlės mygtuką, kad 
laikas pailgėtų 30 sekundžių. 

GALIOS LYGIO PASIRINKIMAS

 PASPAUSKITE MW MYGTUKĄ .

 PASUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ , kad ekrane būtų rodoma 
„rankinio nustatymo režimo“ piktograma, o tada paspauskite 
rankenėlės mygtuką, kad patvirtintumėte.

 SUKITE REGULAIVIMO RANKENĖLĘ , kad nustatytumėte galios lygį.

 PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ. 

 SUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ , kad nustatytumėte trukmę.

 PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ.  Funkcija bus paleista.

TIK MIKROBANGOS
GALIA REKOMENDUOJAMA NAUDOTI:

GREITASIS 
PALEIDIMAS 
(950 W)

ŠILDYTI gėrimus,  vandenį, skaidrias sriubas, kavą, arbatą arba kitą maistą, kuriame 
yra didelis vandens kiekis. Jeigu patiekale yra kiaušinių arba grietinėlės, pasitinkite 
mažesnę galią.

750 W KEPTI of  žuvį, mėsą, daržoves ir pan.

650 W GAMINTI patiekalus jų nemaišant.

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

350 W LĖTAI VIRTItroškinius,  tirpinti sviestą.
160 W ATŠILDYMAS. 

90 W MINKŠTINTI  sviestą, sūrius ir ledus.
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ŠI FUNKCIJA NAUDOJAMA  maistui, kuriame yra didelis vandens kiekis, pa-
vyzdžiui, skaidrioms sriuboms, kavai ar arbatai, greitai pašildyti.

GREITASIS PALEIDIMAS

 PASPAUSKITE GREITOJO PALEIDIMO ARBA RANKENĖLĖS MYGTUKĄ. 

ŠI FUNKCIJA PALEIDŽIAMA AUTOMATIŠKAI , esant maksimaliam mikrobangų 
galios lygiui ir 30 sekundžių trukmės gaminimo laikui. Kiekvieną kar-
tą spustelėjus, laikas pailginamas 30 sekundžių. Funkcijai veikiant, 
laiko nuostatą taip pat galima keisti sukant reguliavimo rankenėlę ir 
nustatant ilgesnį ar trumpesnį laiką.
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 PASPAUSKITE MW MYGTUKĄ .

 PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ , kad patvirtintumėte Automati-
nis režimas.  

 SUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ , kad pasirinktumėte maisto kate-
goriją (žr. lentelę).

 PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ. 

 SUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ , kad nustatytumėte maisto svorį.

 PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ.  Funkcija bus paleista.

AUTOMATINĖ MIKROBANGŲ FUNKCIJA 

ŠIĄ FUNKCIJĄ NAUDOKITE  įvairiems maisto produktams gaminti.
KROSNELĖ  automatiškai parinks reikiamą gaminimo būdą, laiką ir ga-
lią.

MAISTO KATEGORIJA KIEKIS GAMINIMO METU

q1 KEPTOS BULVĖS 200 g - 1 kg

2 GĖRIMAS 150 g - 600 g

3 ŠALDYTA MĖSA 200 g - 500 g PAMAIŠYKITE PATIEKALĄ

4 ŠALDYTI MAKARONAI 250 g - 550 g PAMAIŠYKITE PATIEKALĄ

5 KUKURŪZŲ SPRAGĖSIAI 100 g

6 ŠALDYTAS RYŽIŲ PUDINGAS 300 g - 650 g PAMAIŠYKITE PATIEKALĄ

7 ŠALDYTA SRIUBA 250 g - 1 kg PAMAIŠYKITE PATIEKALĄ

8 KONSERVUOTOS DARŽOVĖS 200 g - 600 g

9 ŠVIEŽIOS DARŽOVĖS 200 g - 800 g

10 ŠALDYTOS DARŽOVĖS 150 g - 600 g

JEIGU GAMINATE ŠIOJE LENTELĖJE NENURODYTUS MAISTO PRODUKTUS   ir jų svoris yra mažesnis 
arba didesnis už rekomenduojamąjį, turėtumėte pasirinkti rankiniu būdu nustatomą 
funkciją.
IŠSAMIAU apie maisto produktų pridėjimą / pamaišymą / apvertimą žr. 9 psl. esančią 
lentelę.



14 LT

REGULIARIAI TIKRINKITE IR APŽIŪRĖKITE MAISTĄ.  

ŠALDYTUS MAISTO PRODUKTUS PLASTIKINIUOSE MAIŠE-

LIUOSE,  plastikinėse plėvelėse arba kartono pa-
kuotėse galima dėti tiesiai į krosnelę, jei tik jose 
nėra metalinių dalių (pvz., metalinių tvirtini-
mo juostelių).

ATŠILDYMO LAIKAS PRIKLAUSO NUO PAKUOTĖS 

FORMOS . Plonos pakuotės atšyla greičiau 
nei storos.

ATSKIRKITE MAISTO PRODUKTUS , kai tik jie prade-
da atšilti. 
Atskiri gabalėliai atšyla greičiau.

MAISTO DALIS , kurios pra-
deda kaisti, uždenki-
te mažais al iuminio fo - li-
jos gabalėliais (pvz., vištos ko-
jeles ir sparnų galiukus).

VIRTI PATIEKALAI, TROŠKINIAI IR MĖSOS PADAŽAI  atšy-
la geriau, jeigu atšildant jie retkarčiais pamai-
šomi.

DAUGIAU PATARIMŲ : 

DIDELIUS MĖSOS GABALUS , praėjus pusei at-
šildymo trukmės, apverskite.

ATŠILDANT  maistą, geriau jo iki galo 
krosnelėje neatšildyti, o palikti kamba-
rio temperatūroje, kad iki galo atšiltų.

PALIKUS MAISTĄ PO ATŠILDYMO KROSNELĖJE IKI 

GALO ATŠILTI KAMBARIO TEMPERATŪROJE , rezultatai vi-
suomet būna geresni, nes tuomet maistas at-
šyla vienodžiau.

PATARIMAI DĖL ŠALDYTŲ MAISTO PRODUKTŲ 
JEIGU MAISTO TEMPERATŪRA  yra aukštesnė nei šaldiklio tempera-
tūra (-18° C) , pasirinkite trumpesnį laiką.
JEIGU MAISTO TEMPERATŪRA  yra žemensė nei šaldiklio temperatū-
ra (-18° C) , pasirinkite ilgesnį laiką.

RANKINIU BŪDU NUSTATOMA ATŠILDYMO FUNKCIJA

ŠIĄ FUNKCIJĄ  naudokite maisto produktams, pavyzdžiui, mėsai, 
paukštienai, žuviai, daržovėms ir duonai, atšildyti. 

 PASPAUSKITE ATŠILDYMO MYGTUKĄ .

 PASUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ , kad ekrane būtų rodoma „ranki-
nio nustatymo režimo“ piktograma, o tada paspauskite ranke-
nėlės mygtuką, kad patvirtintumėte.

 SUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ , kad nustatytumėte trukmę.

 PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ.  Funkcija bus paleista.
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Tai svorio nustatymo funkcija; svoris bus apskaičiuotas automatiškai.

 PASPAUSKITE ATŠILDYMO MYGTUKĄ .

 PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ , kad patvirtintumėte automati-
nį režimą. 

 SUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ , kad pasirinktumėte maisto kate-
goriją (žr. lentelę).

 PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ.  Funkcija bus paleista.

ŠIĄ FUNKCIJĄ  naudokite maisto produktams, pavyzdžiui, mėsai, 
paukštienai, žuviai, daržovėms ir duonai, automatiškai atšildyti. 
NORINT PASIEKTI GERIAUSIŲ REZULTATŲ , atšildomą maistą rekomenduoja-
ma dėti tiesiai ant sukamojo pagrindo. Jeigu reikia, galima naudo-
ti indą, pagamintą iš lengvo plastiko, tinkamo naudoti mikrobangų 
krosnelėje.

AUTOMATINIS ATŠILDYMAS

MAISTO KATEGORIJA KIEKIS PATARIMAI

q1 ŽUVIS 100 g - 1,5 kg Nepjaustyta, kepsneliai arba fi lė.

2 MĖSA 100 g - 2 kg Faršas, pjausniai, maži kepsneliai arba dideli kepsniai.

3 PAUKŠTIENA 100 g - 2,5 kg Nepjaustytas viščiukas, gabalėliai arba fi lė.

4 DARŽOVĖS 100 g - 1,5 kg Daržovių mišiniai, žirneliai, brokoliai ir pan.

JEIGU GAMINATE ŠIOJE LENTELĖJE NENURODYTUS MAISTO PRODUKTUS   ir jų svoris yra mažesnis arba didesnis už 
rekomenduojamąjį, turėtumėte pasirinkti rankiniu būdu nustatomą funkciją.
IŠSAMIAU apie maisto produktų pridėjimą / pamaišymą / apvertimą žr. 9 psl. esančią lentelę.
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Aukštos grotelės

RANKINIU BŪDU NUSTATOMA GRILIO FUNKCIJA

NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ  patiekalams, pavyzdžiui, skrebučiams su sūriu 
ir kraštiems sumuštiniams, dešrelėms, ant iešmo kepamiems keps-
niams, hercogienės roželėms, ant grotelių kepamiems vaisiams, 
greitai ir dailiai apskrudinti.

 PASPAUSKITE GRILIO MYGTUKĄ .

 PASUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ , kad ekrane būtų rodoma „ranki-
nio nustatymo režimo“ piktograma, o tada paspauskite ranke-
nėlės mygtuką, kad patvirtintumėte.

 SUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ,  kad nustatytumėte trukmę.

 PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ.  Funkcija bus paleista.

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

NAUDODAMI ŠIĄ FUNKCIJĄ, ĮSITIKINKITE, KAD NAUDOJAMI INDAI  yra atspa-
rūs šilumai.

KEPDAMI ANT GROTELIŲ, NENAUDOKITE PLASTIKINIŲ  indų. Jie ištirps. Taip 
pat negalima naudoti ir medinių arba popierinių virtuvės reikme-
nų.
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AUTOMATINĖ GRILIO FUNKCIJA

 PASPAUSKITE GRILIO MYGTUKĄ .

 PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ , kad patvirtintumėte 
Automatinis režimas.

 SUKITE REGULIUOJAMĄ RANKENĖLĘ , kad pasirinktumėte maisto 
kategoriją.

 PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ. 

 SUKITE  REGULIUOJAMĄ RANKENELĘ,  kad nustatytumėte patiekalo 
svorį.

 PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ.  Funkcija bus paleista.

ŠIĄ FUNKCIJĄ NAUDOKITE  skrebučiams, karštiems suvožtiniams ir dešre-
lėms kepti.

Aukštos grotelės

MAISTO 
KATEGORIJA KIEKIS PATARIMAI GAMINIMO 

METU

q1

KARŠTAS SU-

VOŽTINIS 

„CROQUE 

MONSIEUR“

60 - 120 g

PAGAMINKITE suvožtinius su kumpiu ir sūriu ir 
dėkite juos grotelių viduryje; kai krosnelės 
ekrane bus pateiktas nurodymas, suvžotinius 
apverskite.

APVERSKITE PA-

TIEKALĄ

2 DEŠRELĖS   100 - 400 g
DĖKITE jas grotelių viduryje; kai krosnelės ekrane 
bus pateiktas nurodymas, dešreles apverskite.

APVERSKITE PA-

TIEKALĄ

3 SKREBUČIAI   40 - 80 g

DĖKITE juos grotelių viduryje; kai krosnelės 
ekrane bus pateiktas nurodymas, skrebučius 
apverskite.

APVERSKITE PA-

TIEKALĄ

JEIGU GAMINATE ŠIOJE LENTELĖJE NENURODYTUS MAISTO PRODUKTUS   ir jų svoris yra mažesnis arba didesnis už 
rekomenduojamąjį, turėtumėte pasirinkti rankiniu būdu nustatomą funkciją.
IŠSAMIAU apie maisto produktų pridėjimą / pamaišymą / apvertimą žr. 9 psl. esančią lentelę.
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RANKINIU BŪDU NUSTATOMA SKRUDINIMO FUNKCIJA

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

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

SKRUDINIMO SKARDĄ IŠTRAUKITE NAUDODAMI vir-
tuvines pirštines arba specialią skrudinimo 
skardos rankeną.

BŪKITE ATSARGŪS, KAD NEPALIESTUMĖTE  po grilio elementu esančios 
sienelės.

NEDĖKITE ĮKAITUSIOS SKRUDINIMO SKARDOS  ant jokių šilumai jautrių pa-
viršių.

NAUDOJANT ŠIĄ FUNKCIJĄ, KROSNELĖ IR SKRUDINIMO SKARDA  labai smar-
kiai įkaista.

 PASPAUSKITE SKRUDINIMO FUNKCIJOS MYGTUKĄ .

 PASUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ , kad ekrane būtų rodoma „ranki-
nio nustatymo režimo“ piktograma, o tada paspauskite ranke-
nėlės mygtuką, kad patvirtintumėte.

 SUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ , kad nustatytumėte trukmę.

 PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ.  Funkcija bus paleista. 

NAUDOJANT SKRUDINIMO FUNKCIJĄ, GALIOS LYGIO   pakeisti arba grilio funkci-
jos įjungti / išjungti negalima. 

NAUDODAMI ŠIĄ FUNKCIJĄ, BŪTINAI NAUDOKITE TIK  pateiktą skrudinimo skar-
dą. Naudojant kitas parduotuvėse įsigyjamas skrudinimo skardas, 
rezultatas naudojant šią funkciją bus netinka-
mas.
REKOMENDUOJAMA ĮKAITINTI krosnelę ir skrudinimo 
skardą, prieš dedant maistą.

KROSNELĖ AUTOMATIŠKAI  naudoja mikrobangas ir grilį skrudinimo 
skardai kaitinti. Todėl skrudinimo skarda greitai pasiekia kepi-
mui reikiamą temperatūrą ir pradeda skrudinti bei kepinti mais-
tą.
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 PASPAUSKITE SKRUDINIMO FUNKCIJOS MYGTUKĄ .

 PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ, kad patvirtintumėte automa-
tinį režimą.

 SUKITE  REGULIAVIMO RANKENĖLĘ , kad pasirinktumėte maisto ka-
tegoriją (žr. lentelę).

 PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ.  Funkcija bus paleista.
GAMINANT KAI KURIŲ KATEGORIJŲ MAISTO PRODUKTUS, prieš tai reikia įkaitin-
ti krosnelę. 

AUTOMATINĖ SKRUDINIMO FUNKCIJA

Tai svorio nustatymo funkcija; svoris bus apskaičiuotas automatiškai.

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

ĮKAITINIMO proceso metu ekrane pakaitomis rodoma 
„PRE- HEAT“ (įkaitinimas).
ŠIĄ PATEIKTĄ  skrudinimo skartą naudokite tik pasirin-
kę šią funkciją. Naudojant kitas parduotuvėse įsigy-
jamas skrudinimo skardas, rezultatas naudojant šią 
funkciją bus netinkamas.

SKRUDINIMO SKARDĄ IŠTRAUKITE NAUDODAMI virtuvi-
nes pirštines arba specialią skrudinimo skar-
dos rankeną.

MAISTO KATEGORIJA KIEKIS NAUDOTINI PRIEDAI GAMINIMO 
METU

q1 VIŠTIENOS GABALĖLIAI, SPARNELIAI 250 - 500 g NAUDOKITE SKRUDINIMO SKARDĄ
APVERSKITE 

PATIEKALĄ

2 MUŠTINIAI „CORDON BLEU“ 1 - 4 vnt.

ĮDĖKITE TUŠČIĄ SKRUDINIMO SKARDĄ, KAD JĄ 

ĮKAITINTUMĖTE. KAI EKRANE BUS RODOMA „ADD 

FOOD“ (PRIDĖTI MAISTO), PRIDĖKITE MAISTO.

APVERSKITE 

PATIEKALĄ

3 ŽUVIES PIRŠTELIAI 250 - 500 g

ĮDĖKITE TUŠČIĄ SKRUDINIMO SKARDĄ, KAD JĄ 

ĮKAITINTUMĖTE. KAI EKRANE BUS RODOMA „ADD 

FOOD“ (PRIDĖTI MAISTO), PRIDĖKITE MAISTO.

APVERSKITE 

PATIEKALĄ

4 GRUZDINTOS BULVYTĖS 250 - 500 g NAUDOKITE SKRUDINIMO SKARDĄ
PAMAIŠYKITE 

PATIEKALĄ

5 STORAPADĖ PICA 300 - 750 g NAUDOKITE SKRUDINIMO SKARDĄ

6 PLONAPADĖ PICA 250 - 750 g NAUDOKITE SKRUDINIMO SKARDĄ

7 APKEPAS SU ĮDARU 250 - 600 g NAUDOKITE SKRUDINIMO SKARDĄ

8 DUONOS ATŠILDYMAS 
50 - 650 g NAUDOKITE SKRUDINIMO SKARDĄ

APVERSKITE 

PATIEKALĄ

JEIGU GAMINATE ŠIOJE LENTELĖJE NENURODYTUS MAISTO PRODUKTUS   ir jų svoris yra mažesnis arba didesnis už 
rekomenduojamąjį, turėtumėte pasirinkti rankiniu būdu nustatomą funkciją.
PASTABA.  Įkaitinant skrudinimo skardą, ją galima patepti aliejumi arba sviestu.
IŠSAMIAU apie maisto produktų pridėjimą / pamaišymą / apvertimą žr. 9 psl. esančią lentelę.
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RANKINIU BŪDU NUSTATOMA PUČIAMO KARŠTO 
ORO FUNKCIJA

DĖKITE MAISTĄ ANT ŽEMŲ VIELINIŲ GROTELIŲ , kad oras tinkamai cirkuliuo-
tų aplink maistą.

KEPDAMI MAŽUS KEPINIUS, PAVYZDŽIUI, SAUSAINIUS IR KEKSIUKUS, NAUDOKITE 

SKRUDINIMO SKARDĄ vietoj kepimo skardos. Dėkite skardą ant žemų 
vielinių grotelių.

NAUDODAMI ŠIĄ FUNKCIJĄ, ĮSITIKINKITE, KAD NAUDOJAMI INDAI  yra atspa-
rūs šilumai.

PRIEŠ PRADEDANT GAMINTI, krosnelę reikia įkaitinti. 

MAISTO GAMINIMO PROCESUI PRASIDĖJUS  

TEMPERATŪROS NUSTATYMAS: Paspauskite pučiamo karšto oro funkcijos 
mygtuką ir pasukite rankenėlę ties reikiama nuostata.
GAMINIMO LAIKO PAILGINIMAS / SUTRUMPINIMAS: Sukite reguliavimo ranke-
nėlę arba paspauskite greitojo paleidimo/rankenėlės mygtuką, kad 
laikas pailgėtų 30 sekundžių. 

NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ, kepdami merengas, tešlainius, pyragus, sau-
sainius, keksiukus, suflė, paukštieną ir keptus mėsos patiekalus.

 PASPAUSKITE PUČIAMO KARŠTO ORO FUNKCIJOS MYGTUKĄ .

 PASUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ , kad ekrane būtų rodoma 
„rankinio nustatymo režimo“ piktograma, o tada paspauskite 
rankenėlės mygtuką, kad patvirtintumėte.

 SUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ , kad nustatytumėte temperatūrą.

 PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ. 

 SUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ, KAD   nustatytumėte trukmę.

 PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ.  Funkcija bus paleista.
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VISADA DĖKITE MAISTĄ  ant žemų vielinių grotelių.

 PASPAUSKITE PUČIAMO KARŠTO ORO FUNKCIJOS MYGTUKĄ .

 PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ , kad patvirtintumėte 
Automatinis režimas.

 SUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ , kad pasirinktumėte maisto 
kategoriją.

 PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ. 

 SUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ  , kad nustatytumėte maisto svorį.

 PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ.  Funkcija bus paleista.

GAMINANT KAI KURIŲ KATEGORIJŲ MAISTO PRODUKTUS, prieš tai reikia įkaitin-
ti krosnelę. 
VYKSTANT įkaitinimo procesui, ekrane pakaitomis rodoma „PRE- 
HEAT“ (įkaitinimas).

NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ  pyragams, sausainiams, keksiukams ir bande-
lėms kepti.

NAUDODAMI ŠIĄ FUNKCIJĄ, ĮSITIKINKITE, KAD NAUDOJAMI INDAI  yra tinka-
mai naudoti mikrobangų krosnelėje ir yra atsparūs šilumai.

AUTOMATINĖ PUČIAMO KARŠTO ORO FUNKCIJA

MAISTO KATEGORIJA KIEKIS PATARIMAI

q1 ĮVAIRŪS PYRAGAI 400 - 800 g
NAUDOKITE mikrobangų krosnelėje gaminti tinkamą 
pyrago formą.

2 SAUSAINIAI   600 g

NAUDOKITE skrudinimo skardą vietoj kepimo skardos, 
išklotą kepimo popieriumi. PRIDĖKITE DAUGIAU PRODUKTŲ , kai 
krosnelė paragins tai padaryti.

3 KEKSIUKAI   600 g

NAUDOKITE skrudinimo skardą vietoj kepimo skardos; 
dėkite į skardą popierines formeles. PRIDĖKITE DAUGIAU 

produktų , kai krosnelė paragins tai padaryti.

4
ŠALDYTOS, IŠKEPTOS 

BANDELĖS
300 g Dėkite į prieš tai įkaitintą krosnelę.

5 IŠKEPTOS BANDELĖS 300 g
Vakuume supakuotoms bandelėms. Dėkite į prieš tai 
įkaitintą krosnelę.

JEIGU GAMINATE ŠIOJE LENTELĖJE NENURODYTUS MAISTO PRODUKTUS   ir jų svoris yra mažesnis arba didesnis už 
rekomenduojamąjį, turėtumėte pasirinkti rankiniu būdu nustatomą funkciją.
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Aukštos grotelės

KOMBINUOTOJI GRILIO FUNKCIJA

NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ  dideliems, storiems patiekalams, kuriuos iš vir-
šaus reikia apskrudinti, pavyzdžiui, akepams, lazanijai, vištienos ir 
bulvių pyragams, gaminti.

 SPAUDYKITE KOMBINUOTOSIOS FUNKCIJOS MYGTUKĄ , kol nustatysite 
kombinuotąją grilio funkciją .

 SUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ , kad nustatytumėte galią.

 PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ. 

 SUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ , kad nustatytumėte trukmę.

     PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ.  Funkcija bus paleista.

MAISTO GAMINIMO PROCESUI PRASIDĖJUS  

GALIOS LYGIO NUSTATYMAS: paspauskite MW mygtuką ir pasukite ranke-
nėlę ties reikiama nuostata.
GAMINIMO LAIKO PAILGINIMAS / SUTRUMPINIMAS: sukite reguliavimo ranke-
nėlę arba paspauskite greitojo paleidimo/rankenėlės mygtuką, kad 
laikas pailgėtų 30 sekundžių. 

GALIOS LYGIO PASIRINKIMAS 

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

JEIGU GAMINATE DIDELIUS APKEPUS, išjunkite sukamojo pagrindo sukimosi 
funkciją, o praėjus maždaug pusei kepimo laiko, patiekalą apsukite. 
Tuomet vienodai apskrus visas paviršius.

NAUDODAMI ŠIĄ FUNKCIJĄ, ĮSITIKINKITE, KAD NAUDOJAMI INDAI  yra tinka-
mai naudoti mikrobangų krosnelėje ir yra atsparūs šilumai.

KEPDAMI ANT GROTELIŲ, NENAUDOKITE PLASTIKINIŲ  indų. Jie ištirps. Taip 
pat negalima naudoti ir medinių arba popierinių virtuvės reikme-
nų.

KOMBINUOTASIS GRILIO REŽIMAS
GALIA REKOMENDUOJAMA NAUDOTI:
650 W KEPTI  daržovių apkepus

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

160 W KEPTI  mėsą
90 W ANT GROTELIŲ KEPTI VAISIAI

0 W TIK APSKRUDINTI  kepant
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PUČIAMO KARŠTO ORO KOMBINUOTOJI 
FUNKCIJA

GALIA REKOMENDUOJAMA NAUDOTI:

350 W KEPTI  paukštieną, bulves su 
lupenomis, lazaniją ir žuvį

160 W KEPTI  mėsos kepsnius ir vaisinius 
pyragus

90 W KEPTI  pyragus ir tešlainius

GALIOS LYGIO PASIRINKIMAS 

KOMBINUOTOJI SU VENTILIATORIUMI FUNKCIJA

 SPAUDYKITE KOMBINUOTOSIOS FUNKCIJOS MYGTUKĄ , kol nustatysite 
kombinuotąją su ventiliatoriumi funkciją .

 SUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ,  kad nustatytumėte temperatūrą.

 PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ. 

 SUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ,  kad nustatytumėte galios lygį.

      PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ. 

     SUKITE REGULIAVIMO RANKENĖLĘ , kad nustatytumėte trukmę.

     PASPAUSKITE RANKENĖLĖS MYGTUKĄ. Funkcija bus paleista.

DĖKITE MAISTĄ ANT ŽEMŲ VIELINIŲ GROTELIŲ , kad oras tin-
kamai cirkuliuotų aplink maistą.

NAUDOKITE ŠIĄ FUNKCIJĄ dideliems, storiems patiekalams, kuriuos 
iš viršaus reikia apskrudinti, pavyzdžiui, kepsniams, paukštienai, 
bulvėms su lupenomis, užšaldytiems pusgaminiams, pyragams, 
tešlainiams ir pudingams, gaminti. 

NAUDODAMI ŠIĄ FUNKCIJĄ, ĮSITIKINKITE, KAD NAUDOJAMI INDAI  yra tinka-
mai naudoti mikrobangų krosnelėje ir yra atsparūs šilumai.

MAISTO GAMINIMO PROCESUI PRASIDĖJUS  

GALIOS / TEMPERATŪROS NUSTATYMAS: paspauskite MW / pučiamo karšto 
oro funkcijos mygtuką ir pasukite rankenėlę ties reikiama nuostata.
GAMINIMO LAIKO PAILGINIMAS / SUTRUMPINIMAS: sukite reguliavimo ranke-
nėlę arba paspauskite greitojo paleidimo/rankenėlės mygtuką, kad 
laikas pailgėtų 30 sekundžių. 
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MĖGSTAMŲJŲ FUNKCIJA

MĖGSTAMŲJŲ FUNKCIJA LEIDŽIA  Jums paprastai ir greitai naudoti nori-
mą nuostatą. Ją galima naudoti visoms rankiniu būdu nustatomos 
funkcijoms.
MĖGSTAMŲJŲ FUNKCIJOS VEIKIMO PRINCIPAS –  išsaugoti bet kurį tuo metu 
ekrane rodomą nuostatą.

NUOSTATOS IŠSAUGOJIMAS 

 PASIRINKITE  BET KURIĄ rankinių būdu nustatomą funkciją. 

 UŽPROGRAMUOKITE  savo nuostatas. 

 PALAIKYKITE NUSPAUDĘ MĖGSTAMŲJŲ FUNKCIJOS mygtuką prieš pradė-
dami gaminti, kad mėgstamųjų funkcija išsaugotų pasirinktą 
ciklą esant pasirinktiems parametrams.

IŠ NAUJO PRIJUNGUS PRIETAISĄ  prie elektros tinklo  arba po elektros tieki-
mo sutrikimo, mėgstamųjų funkcija išsaugos numatytąją nuostatą 
– 2 minučių trukmės gaminimą maksimaliu galios lygiu.

IŠSAUGOTOS NUOSTATOS NAUDOJIMAS 

Paprasčiausiai paspauskite mėgstamųjų funkcijos mygtuką, kad 
būtų įjungta paskutinį kartą išsaugota nuostata.
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TRIKČIŲ ŠALINIMO VADOVAS

JEIGU KROSNELĖ NEVEIKIA,  neskambinkite techni-
nės priežiūros tarnybai, kol nepatikrinsite šių 
dalykų: � ar tinkamai įdėtas sukamasis pagrindas ir 

sukamojo pagrindo atrama ; � ar kištukas  tinkamai įkištas į sieninį elek-
tros lizdą; � ar tinkamai  uždarytos durelės; � patikrinktie saugiklius  ir įsitikinkite, ar ne-
nutrūko elektros tiekimas; � patikrinkite, ar  krosnelė yra pakankamai 
vėdinama; � palaukite 10 minučių, o tada vėl pabandy-
kite įjungti krosnelę; � Prieš dar kartą bandydami, atidarykite ir vėl 
uždarykite  dureles.

TAIP IŠVENGSITE   nereikalingų skambučių, už ku-
riuos teks mokėti. 
Skambindami techninės priežiūros specialis-
tams, nurodykite serijos numerį ir krosnelės 
modelio numerį (žr. techninių duomenų lente-
lę). Papildomos informacijos žr. garantijos kny-
gelėje.

JEIGU MAITINIMO LAIDĄ REIKIA PAKEISTI , jį priva-
loma pakeisti originaliu maiti-
nimo laidu, kurį galima įsigyti 
iš mūsų techninės priežiū-
ros atstovo. Maitinimo lai-
dą gali keisti tik kvalifi kuotas 
meistras.

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DARBUS PRI-

VALO ATLIKTI TIK KVALIFIKUOTAS SPE-

CIALISTAS.  vykdyti techninės prie-
žiūros ar remonto darbus, kurių 
metu nuimamas dangtis, sau-
gantis nuo mikrobangų ener-
gijos poveikio, pavojinga, todėl 
tokius darbus leidžiama dirbti tik kvalifi -
kuotam asmeniui.
NENUIMKITE JOKIŲ GAUBTŲ.

APLINKOSAUGA
PAKAVIMO DĖŽĘ  galima visiškai per-
dirbti - tai patvirtina atliekų per-
dirbimo simbolis. Vadovau-
kitės vietos atliekų išmetimo 
taisyklėmis. Galimai pavojin-
gas pakavimo medžiagas (plas-
tikinius maišus, polistireną ir pan.) 
laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
ŠIS PRIETAISAS  paženklintas pagal Europos direk-
tyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektronikos 
įrenginių atliekų (EEĮA) reikalavimus. Tinkamai 
išmesdami šį gaminį, prisidėsite prie apsaugos 
nuo galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmo-
nių sveikatai, kuris gali būti padarytas netinka-
mai išmetus šį gaminį.

SIMBOLIS  ant gaminio arba jo pakuotės reiškia, 
kad šio gaminio negalima 
išmesti su įprastomis bui-
tinėmis atliekomis. Jį reikia 
atiduoti į atitinkamą surinki-
mo punktą, kuriame elektros 
ir elektronikos prietaisas būtų 
perdirbtas. 
IŠMESTI  privaloma pagal vie-
tines aplinkosaugos atliekų 
šalinimo taisykles.
DAUGIAU INFORMACIJOS  apie 
šio produkto perdirbimą 
gausite kreipdamiesi į savo miesto valdžios ins-
titucijas, buitinių atliekų išvežimo tarnybą arba 
parduotuvę, kur pirkote šį produktą.
PRIEŠ IŠMESDAMI SENĄ GAMINĮ,  nupjaukite maitini-
mo laidą, kad prietaiso negalima būtų jungti į 
elektros tinklą.
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ATITINKA STANDARTĄ IEC 60705.

TARPTAUTINĖ ELEKTROTECHNIKOS KOMISIJA  sukūrė skirtingų mikrobangų krosnelių šildymo pajėgumo ly-
ginamojo bandymo standartą. Šiai krosnelei rekomenduojama:

Bandymas Kiekis Apyt. laikas Galios lygis Indas

12.3.1 1000 g 12 - 13 min 750 W  PIREKSAS 3.226
12.3.2 475 g 5 ½ - 7 min 750 W  PIREKSAS 3.827
12.3.3 900 g 14 - 16 min 750 W  PIREKSAS 3.838
12.3.4 1100 g 18 - 20 min GRILIS + 650 W  PIREKSAS 3.827
12.3.5 700 g 24 - 26 min FA 200°C + 90 W PIREKSAS 3.827
12.3.6 1200g 35 - 38 min FA 200°C + 350 W PYRAGO FORMA

13.3 500 g 11 - 13 min 160 W PLASTIKINĖ FORMA
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