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ŠO FUNKCIJU IZMANTO  tādu ēdienu ātrai uzsildīšanai, kuros 
ir daudz šķidruma, piemēram, šķidras zupas, ka� ja vai 
tēja.

q PIESPIEDIET JET START (ĀTRĀS 
UZSĀKŠANAS) POGU. 

ŠĪ FUNKCIJA AUTOMĀTISKI SĀK DAR-
BOTIES  ar maksimālu mikroviļņu jaudu, un gatavošanas 
laiks ir iestatīts uz 30 sekundēm. Ar katru atkārtotu pie-

spiešanu laiks pieaug par 30 sekundēm. Jūs varat mainīt 
laikus arī pagriežot rokturi, lai palielinātu vai samazinā-
tu laiku pēc šīs funkcijas palaišanas.
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PULKSTENIS IR IESTATĪTS  un darbojas.
IESTATĪŠANAS LAIKĀ nospiežot pogu Stop (apturēt), tiks pār-
traukta   iestatīšana un sāksies gaidstāve ar redzamu kola 
zīmi.
PIEZĪME: Ja pašreizējā laika iestatīšana netiks pabeigta 
līdz pulksteņa taimautam (1 minūtē), pulkstenis pāries 
Standby (gaidstāves) režīmā, būs redzams tikai kols.

q GRIEZIET PIELĀGOŠANAS ROKTURI,  lai iestatītu stundu, 

kad mirgo cipars pa kreisi (stundas).

w  PIESPIEDIET POGU START (SĀKT), lai iestatītu stundas.

e GRIEZIET PIELĀGOŠANAS ROKTURI,  lai iestatītu minūti, 

kad mirgo divi cipari pa labi (minūtes). 

r  PIESPIEDIET POGU START (SĀKT),  lai iestatītu minūtes.

LIETOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI  gatavotu lazanju, zivju gratin un 
dārzeņu gratin.

NELIETOJIET PLASTMASAS  piederumus grilējot. Tie 
izkusīs. Nav piemēroti arī piederumi no koka un 
papīra.

PĀRLIECINIETIES, KA PIEDERUMI,  kurus lietojat, ir droši lie-
tošanai mikroviļņos un karstumizturīgi, ja izmanto-
jat šo funkciju. Novietojiet piederumus uz stikla ro-
tējošās plates.

GATAVOŠANAS LAIKĀir iespējams  pielāgot gatavošanas 
ilgumu, griežot pielāgošanas rokturi.

q PIESPIEDIET POGU GRATIN (GRATIN). 

w GRIEŽOT ADJUST (PIELĀGOŠANAS) ROKTURI,  iestatiet ga-
tavošanas laiku.

e PIESPIEDIET POGU START (SĀKT). 
NAV IESPĒJAMS MAINĪT VAI PĀRSLĒGT  Power (jaudas) līmeni 
un ieslēgt/izslēgt Grill (grilēšanu), kad lietojat funkci-
ju Gratin. 
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dārzeņu gratin.

FUNKCIJA GRATIN

STRĀVAS SPRIEGUMS 230 V/50 HZ

NOMINĀLĀ JAUDA 1900 W

ĀRĒJIE IZMĒRI (AXPXDZ) 299 X 521 X 391

IEKŠĒJIE IZMĒRI (AXPXDZ) 200 X 326 X 320
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ĀTRĀ UZSĀKŠANA

PULKSTENIS

TIKAI MIKROVIĻŅOS

JAUDA IETEIKTAIS PIELIETOJUMS:

JET 
(700 W)

SILDOT DZĒRIENUS,  ūdeni, šķidras zupas, ka� ju, 
tēju vai citu ēdienu ar lielu ūdens daudzu-
mu tajā. Pazeminiet jaudu, ja ēdiena sastāvā 
ir olas vai krējums.

500 W
RŪPĪGĀKAI GATAVOŠANAI , piem., mērcēm ar 
augstu olbaltumvielu saturu, siera un olu 
ēdieniem un pabeidzot katlā gatavoto.

350 W LĒNI VĀROT SAUTĒJUMUS,  kausējot sviestu.

160 W ATKAUSĒŠANAI.  Sviesta un sieru mīkstināšanai.

CEĻVEDIS ĀTRAM IESKATAM
VADĪBAS PULTS

GATAVOŠANAS PAUZE VAI APTURĒŠANA

LAI IETURĒTU GATAVOŠANAS PAUZI:
GATAVOŠANĀ VAR IETURĒT PAUZI,  lai pārbaudītu, apgriez-
tu vai apmaisītu ēdienu, atverot durvis. Iestatījums 
tiks saglabāts 10 minūtes.

LAI TURPINĀTU GATAVOŠANU:
AIZVERIET DURVIS  un VIENU REIZI piespiediet 
pogu Jet start (ātrā sākšana). Gatavošana tiek 
atsākta no vietas, kur tika ieslēgta pauze. 
JA PIESPIEŽ POGU START (SĀKT)  DIVAS REIZES, laiks tiek 
pagarināts par 30 sekundēm.

JA NEVĒLATIES TURPINĀT GATAVOŠANU:
IZŅEMIET ĒDIENU,  aizveriet durvis un piespiediet 
pogu STOP (apturēt).
PIEZĪME: Kad gatavošana ir pabeigta, ventilators, rotē-
jošā plate un lampiņa krāsns iekšienē ir ieslēgtā stā-
voklī, līdz tiek piespiesta poga STOP; tas ir normāli.
SKAŅAS SIGNĀLS ATSKAN  reizi minūtē 10 minūtes ilgi 
pēc gatavošanas beigām. Lai atceltu 
signālu, piespiediet pogu STOP vai at-
veriet durvis.
PIEZĪME:  Kad gatavošana ir pabeigta, ja durvis tiek at-
vērtas un atkal aizvērtas, krāsns iestatījumi tiek sa-
glabāti tikai 60 sekundes.

ĒDIENA GATAVOŠANA UN SILDĪŠANA AR MIKROVIĻŅIEM

ŠO FUNKCIJU IZMANTOJIET  parastai gatavošanai un sildīša-
nai, piem., dārzeņiem, zivīm, kartupeļiem un gaļai.

KAD SĀKTS GATAVOŠANAS PROCESS:  
Laiku var viegli pagarināt ar intervālu ik pa 30 sekun-
dēm, piespiežot pogu Start (sākt). Ar katru piespiešanas 
reizi laiks pagarināsies par 30 sekundēm. Jūs varat arī 
mainīt laiku, pagriežot pielāgošanas rokturi, lai palieli-
nātu vai samazinātu laiku. 

q ATKĀRTOTI PIESPIEDIET POGU POWER (JAUDA),  lai iestatītu 
jaudu.

w   GRIEŽOT PIELĀGOŠANAS ROKTURI,  
iestatiet gatavošanas laiku.

e PIESPIEDIET POGU JET START 
(ĀTRĀ UZSĀKŠANA). 

BĒRNU SLĒDZENE

ŠĪ AUTOMĀTISKĀ AIZSARDZĪBAS FUNKCIJA TIEK AKTIVĒ-
TA 1 MINŪTI PĒC TAM , kad iestājies "gaidstāves" 
režīms.  Šajā režīmā durvis būs slēgtas.

DURVIS IR JĀATVER UN JĀAIZVER,  piem., ievietojot produktu, 
lai atbrīvotu drošības bloķējumu. Pretējā gadījumā dis-
plejā būs lasāms “DOOR“ 

KAD IERĪCI PIEVIENO TĪKLAM PIRMO REIZI  vai pēc strāvas iz-
slēgšanās, tā automātiski pāriet pulksteņa iestatīšanas 
režīmā.

POWER (JAUDAS) POGA  
Lietojiet vēlamās mikro-
viļņu jaudas iestatīšanai.

POGA STOP (APTURĒT)   
Piespiediet, lai apturētu vai 
atiestatītu jebkuru krāsns 
funkciju. 

JET DEFROST (ĀTRĀS ATKAUSĒŠA-
NAS) POGA 
Izmantojiet, lai atlasītu funk-
ciju Ātrā atkausēšana (Jet 
Defrost) un atlasītu atkausēja-
mā produkta veidu.

ADJUST (PIELĀGOŠANAS) ROKTURIS 
Lietojiet, lai iestatītu gatavoša-
nas laiku vai svaru.

GRATIN (GRATIN) POGA 
Lieto Gratin (gratin) funkcijas 
atlasei.

GRILL (GRILA) POGA 
Lieto Grill (grila) funkcijas 
atlasei.

JET START (ĀTRĀS UZSĀKŠANAS) 
POGA   
Lieto, lai sāktu ēdiena gata-
vošanu vai palaistu Jet Start 
(ātrās uzsākšanas) funkciju.

DIGITAL DISPLAY (DIGITĀLAIS DIS-
PLEJS)  
Displejs ietver 24 stundu pulks-
teni un indikatora simbolus.

CRISP (KRAUKŠĶOŠS) POGA 
Lietojiet, lai atlasītu funkciju 
Crisp (kraukšķošs).

JET MENU (ĀTRĀS IZVĒLNES) FUNK-
CIJAS CRISP (KRAUKŠĶOŠS) POGA 
Lietojiet, lai atlasītu Jet Menu 
(ātrās izvēlnes) funkciju Crisp 
(kraukšķošs) un atlasītu pro-
dukta veidu.

STRĀVAS SPRIEGUMS 230 V/50 HZ

TEHNISKIE PARAMETRI
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PRODUKTA 
VEIDS DAUDZUMS PADOMI

q GAĻA 100 G - 2 KG
Malta gaļa, kotletes, 
steiku vai cepeši.

w PUTNU GAĻA 100 G - 2,5 KG
Cālis - vesels, gabaliņi 
vai % lejas.

e ZIVIS 100 G - 1,5 KG
Veselas, steiki vai 
% lejas.

r DĀRZEŅI 100 G - 1,5 KG
Jaukti dārzeņi, zirņi, 
brokoļi u.c.

t MAIZE 100 G - 1 KG
Klaipi, maizītes vai 
ruletes.

PRODUKTIEM, KAS NAV MINĒTI ŠAJĀ TABULĀ,   un, ja to svars ir 
mazāks vai lielāks par ieteicamo svaru, ievērojiet pro-
cedūru, kas norādīta sadaļā "Gatavojiet un sildiet ar 
mikroviļņiem", atkausēšanai izvēlieties 160 W.

ĀTRĀS IZVĒLNES KRAUKŠĶOŠS

LIETOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI  gatavotu dažādus sasaldētus ēdienus.
KRĀSNS  automātiski atlasīs gatavošanas paņēmienu, laiku un vajadzīgo jaudu.

q ATKĀRTOTI PIESPIEDIET JET MENU (ĀTRĀS IZVĒLNES) 
POGU CRISP (KRAUKŠĶOŠS),  lai atlasītu produkta 
veidu. (Skat. tabulu)

w GRIEŽOT ADJUST (PIELĀGOŠANAS) ROKTURI, iestatiet 
produkta svaru.

e PIESPIEDIET POGU START (SĀKT).  
DAŽIEM ĒDIENIEM  produkti ir jāpievieno, jāapgriež vai 
jāmaisa gatavošanas laikā (ir atšķirība starp mode-
ļiem). Šādos gadījumos krāsns apstāsies un aicinās 
veikt vajadzīgo darbību. 

 � Atveriet durvis.
 � Pievienojiet, apmaisiet vai apgrieziet produktu.
 � Aizveriet durvis un atsāciet darbu, no-

spiežot pogu Start (sākt). 

PIEZĪME: Stāvoklī ”add food" (pievieno-
jiet produktu), ja netiek atvērtas durvis (2 minūšu 
laikā), krāsns apstāsies un pāries gaidstāves režīmā. 
Režīmā “turn food“/”stir food" (apgrieziet produktu/
samaisiet produktu), ja 2 minūšu laikā durvis netiks 
atvērtas, krāsns turpinās gatavošanu.

PRODUKTA VEIDS IETEICAMAIS DAU-
DZUMS IZMANTOJAMIE PIEDERUMI GATAVOŠA-

NAS LAIKĀ

q RĪSI 300G - 650G

IEVIETOJIET TUKŠU CRISP PLATE (KRAUKŠĶU 
ŠĶĪVI). PIELIECIET ĒDIENU, KAD TIEK PARĀDĪTS 
“ADD FOOD” (PIELIECIET ĒDIENU).

MAISIET ĒDIENU

w PASTA 250G - 550G

IEVIETOJIET TUKŠU CRISP PLATE (KRAUKŠĶU 
ŠĶĪVI). PIELIECIET ĒDIENU, KAD TIEK PARĀDĪTS 
“ADD FOOD” (PIELIECIET ĒDIENU).

MAISIET ĒDIENU

e

BUFFALO WINGS (BUFALO 
SPĀRNIŅI) / CHICKEN 
NUGGETS (CĀĻU KUMO-
SIŅI)

250G - 500G IZMANTOJIET CRISP PLATE (KRAUKŠĶU ŠĶĪVI) APGRIEZIET 
ĒDIENU

r
FRENCH FRIES (KARTU-
PEĻI FRĪ) 250G - 500G IZMANTOJIET CRISP PLATE (KRAUKŠĶU ŠĶĪVI) MAISIET ĒDIENU

t PICA 250G - 750G IZMANTOJIET CRISP PLATE (KRAUKŠĶU ŠĶĪVI)

y PILDĪTAIS PĪRĀGS 250G - 600G IZMANTOJIET CRISP PLATE (KRAUKŠĶU ŠĶĪVI)

u
ZIVIS RĪVMAIZĒ / ZIVJU 
NŪJIŅAS

250G - 500G

IEVIETOJIET TUKŠU CRISP PLATE (KRAUKŠĶU 
ŠĶĪVI). PIELIECIET ĒDIENU, KAD TIEK PARĀDĪTS 
“ADD FOOD” (PIELIECIET ĒDIENU).

APGRIEZIET 
ĒDIENU

i
CORDON BLEU / VISTAS 
KOTLETES

1 - 4 GAB. (1 GAB. 100 
- 125 G)

IEVIETOJIET TUKŠU CRISP PLATE (KRAUKŠĶU 
ŠĶĪVI). PIELIECIET ĒDIENU, KAD TIEK PARĀDĪTS 
“ADD FOOD” (PIELIECIET ĒDIENU).

APGRIEZIET 
ĒDIENU

PRODUKTIEM, KAS NAV MINĒTI ŠAJĀ TABULĀ,   un, ja to svars ir mazāks vai lielāks par ieteicamo svaru, ievērojiet pro-
cedūru, kas norādīta sadaļā "Ēdiena gatavošana un sildīšana ar mikroviļņiem".
PIEZĪME:  
Uzsildīšanas laikā uz Crisp Plate (Kraukšķu plates) var uzlikt nelielu daudzumu eļļas vai sviesta.

IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI  uzsildītu un gatavotu picas, kā arī citus mīklas izstrādājumus. Tā ir laba arī bekona un olu, 

desu, hamburgeru u.c. cepšanai.

PĀRLIECINIETIES , vai Crisp-plate (kraukšķu plate) ir 

pareizi novietota stikla grozāmās plates vidū.

LIETOJIET KRĀSNS DŪRAIŅUS  
vai komplektā esošo īpašo Crisp 
rokturi (piederumu pārdod atseviš-

ķi), kad izņemiet Crisp-plate (krauk-

šķu plati).

ESIET UZMANĪGI UN NEPIESKARIETIES  griestiem zem gri-

lēšanas elementa.

NENOVIETOJIET KARSTU KRAUKŠĶU PLATI  uz virsmām, 

kuras nepanes karstumu.

IZMANTOJOT ŠO FUNKCIJU, KRĀSNS UN KRAUKŠĶU PLATE  
kļūst ļoti karsta.

q PIESPIEDIET POGU CRISP (KRAUKŠĶOŠS). 

w GRIEŽOT ADJUST (PIELĀGOŠANAS) ROKTURI,  iestatiet 
gatavošanas laiku.

e PIESPIEDIET POGU START (SĀKT). 
IZMANTOJOT CRISP (KRAUKŠĶOŠS) FUNKCIJU, NAV IESPĒJAMS 
MAINĪT  Power (jaudas) līmeni vai ieslēgt/izslēgt Grill 
(grilu). 

ŠAI FUNKCIJAI LIETOJIET TIKAI  komplektācijā 
esošo Crisp plate (kraukšķu plati). Citas 
nopērkamās Crisp (kraukšķu) plates iz-
mantošana ar šo funkciju nesniegs vēlamo rezultātu.

KRĀSNS AUTOMĀTISKI  izmanto mikroviļņu un grilu, lai 
uzsildītu Crisp-plate (kraukšķu plati). Šādā veidā 
Crisp-plate (kraukšķu plate) ātri uzsilst līdz darba 
temperatūrai un sāk apbrūnināt produktus un 
padara tos kraukšķīgus.

dītu un gatavotu picas, kā arī citus mīklas izstrādājumus. Tā i

KRAUKŠĶOŠS

IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI  ēdienam ātri iegūtu patīkamu brūnu virsmu.

q PIESPIEDIET POGU GRILL (GRILĒT). 

w GRIEŽOT ADJUST (PIELĀGOŠANAS) ROKTURI,  iestatiet 
gatavošanas laiku.

e PIESPIEDIET POGU JET START (ĀTRĀ UZSĀKŠANA). 

GATAVOŠANAS LAIKĀir iespējams  pielāgot gatavošanas 
ilgumu, griežot pielāgošanas rokturi.

PIRMS GRILĒŠANAS PĀRLIECINIETIES, VAI IZMANTOJAMIE PIE-
DERUMI  ir karstumizturīgi un piemēroti mikroviļņu 

krāsnij.

NELIETOJIET PLASTMASAS  piederumus grilējot. Tie 
izkusīs. Nav piemēroti arī piederumi no koka un 

papīra.

dienam ātri ieiegūgūtutu p patatīkīkīkamamu u brbrbrūnūnu u vivirsrsmumu.

GRILĒŠANA

SALDĒTI PRODUKTI:  
JA SVARS IR MAZĀKS VAI LIELĀKS PAR IETEICAMO:  Rīko-
jieties saskaņā ar minēto sadaļā “Ēdiena gata-
vošana un uzsildīšana ar mikroviļņiem” un at-
kausēšanai izvēlieties 160 W.

JA PRODUKTI IR SILTĀKI  par dziļas sasaldēšanas 
temperatūru (-18 °C),  izvēlieties mazāku pro-
dukta svaru.
JA PRODUKTI IR AUKSTĀKI  par dziļas sasaldēšanas 
temperatūru (-18 °C),  izvēlieties lielāku pro-
dukta svaru.

IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU GAĻAS, putnu gaļas, zivju, dārzeņu un maizes atkausēšanai.ĀTRO atkausēšanu (JET 
Defrost) drīkst lietot tikai tad, ja produkta tīrsvars ir robežās no 100 g līdz 2,5 kg.
VIENMĒR NOVIETOJIET ĒDIENU  uz stikla grozāmās plates.

q ATKĀRTOTI PIESPIEDIET POGU JET DEFROST (ĀTRĀ AT-
KAUSĒŠANA),  lai atlasītu produkta veidu.

w GRIEŽOT PIELĀGOŠANAS ROK-
TURI,  iestatiet produkta 
svaru.

e PIESPIEDIET POGU JET START 
(ĀTRĀ UZSĀKŠANA). 

ATKAUSĒŠANAS PROCESA VIDŪ  krāsns pārtrauc darbu un 
parāda paziņojumu TURN FOOD (apgrieziet produk-
tu). � Atveriet durvis. � Apgrieziet produktu. � Aizveriet durvis un atsāciet darbu, 

nospiežot pogu Start (sākt).

PIEZĪME:  krāsns automātiski turpina darbu pēc 2 min., 
ja produkts nav apgriezts. Šādā gadījumā atkausēša-
nas laiks būs ilgāks.

putnu gaļaļas, zivivivjujuju, dādādārzrzeņeņu u unun m maiaiaizezes s atatatkakakaususēšēšēšanaiai.Ā.ĀTRO 

ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA

CEĻVEDIS ĀTRAM IESKATAM 
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