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KASDIENIO NAUDOJIMO 
VADOVAS

DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE WHIRLPOOL 
GAMINĮ
Kad galėtumėte pasinaudoti visapuse 
technine priežiūra ir palaikymu, 
užregistruokite savo prietaisą svetainėje 
www . whirlpool . eu/ register

WWW
Apsilankykite mūsų svetainėje adresu 
docs . whirlpool . eu ir, vykdydami šios 
brošiūros nugarėlėje pateiktus nurodymus, 
atsisiųskite naudojimo ir priežiūros vadovą.

Prieš naudodamiesi gaminiu, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.

GAMINIO APRAŠYMAS
1. Valdymo skydelis
2. Duomenų lentelė

(nenuimkite)
3. Durelės
4. Kepinimas
5. Lemputė
6. Sukamasis padėklas

VALDYMO PULTO APRAŠYMAS

1 2 3 4 6 7 8 95

1. SUSTABDYMAS
Naudojama sustabdyti funkciją
arba išjungti garso signalą, atšaukti
nustatymus ir išjungti krosnelę.
2. MIKROBANGŲ KROSNELĖS
FUNKCIJA / GALIA
Pasirenkama mikrobangų funkcija ir 
nustatomas reikiamas galios lygis.

3. KEPINIMO FUNKCIJA
4. CRISP FUNKCIJA
5. EKRANAS
6. + / - MYGTUKAI
Naudojami reguliuojant funkcijos
nustatymus (PVZ., gaminimo laiką,
svorį).

7. JET DEFROST FUNKCIJA
8. PALEIDIMAS
Paleidžiama funkcija.
9. DURELIŲ ATIDARYMO
MYGTUKAS
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PRIEDAI
SUKAMASIS PADĖKLAS

Stiklinį sukamąjį padėklą padėkite 
ant atramos ir naudokite visiems 
gaminimo metodams. 
Sukamąjį padėklą reikia visada 

naudoti kaip pagrindą kitiems indams ar priedams.
SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMA

Naudojama tik su stikliniu 
sukamuoju padėklu. 
Draudžiama ant atramos dėti kitus 
priedus.

SKRUDINIMO LĖKŠTĖ
Naudojama tik su specialiomis 
funkcijomis. Skrudinimo lėkštę reikia 
padėti stiklinio sukamojo padėklo 
centre, o naudojant su specialia 
funkcija galima įkaitinti tuščią. 

Maistą dėkite tiesiai ant skrudinimo lėkštės.
SKRUDINIMO LĖKŠTĖS RANKENA

Naudojama iš krosnelės išimti karštą 
skrudinimo lėkštę.

Atsižvelgiant į įsigytą modelį, priedų skaičius ir tipas gali skirtis. Kitų kartu nepridedamų priedų galima nusipirkti atskirai 
techninės priežiūros centre.

Rinkoje parduodama įvairių priedų. Prieš pirkdami 
įsitikinkite, ar jie tinka naudoti mikrobangų 
krosnelėje ir yra atsparūs karščiui.

Gaminant mikrobangomis negalima naudoti 
metalinių indų maistui ar gėrimams.

Kai maistą ir priedus dedate į mikrobangų krosnelę, 
žiūrėkite, kad jie neliestų vidinių krosnelės sienelių.

Prieš įjungdami krosnelę, visada patikrinkite, 
ar sukamasis padėklas gali laisvai suktis. Būkite 
atsargūs ir nepajudinkite sukamojo padėklo, kai 
įdedate arba išimate kitus priedus.

FUNKCIJOS
 MIKROBANGOS
Naudojama greitai pagaminti ir pašildyti maistą ar 

gėrimus.

GALIA (W) REKOMENDUOJAMA

750 W
Gėrimų arba kito maisto, kuriame yra didelis kiekis 
vandens, arba mėsos ir daržovių pakartotinis 
pašildymas.

500 W
Žuvies, padažų mėsai arba padažų, kurių sudėtyje yra 
sūrio ar kiaušinių, gamyba. Pyragų su mėsos įdaru ar 
makaronų apkepų apkepinimas.

350 W Lėtas gaminimas. Puikiai tinka išlydyti sviestą ar 
šokoladą.

160 W Užšaldyto maisto atitirpinimas arba sviesto ir sūrio 
minkštinimas.

0 W Tik naudojant minučių laikmatį.

KEPINIMAS
Skrudinimas, kepimas ant grotelių ir apkepėlių 

gaminimas. Gaminimo metu maistą rekomenduojama 
apversti. Siekiant geriausių rezultatų, patariama įkaitinti 
keptuvą 3–5 min. Tinka norint greitai paruošti maistą ar 
apkepėles kartu naudojant mikrobangų funkcijas.
• KEPINIMAS + MW

Mikrobangų ir keptuvo funkcija naudojama
greitiems užkandžiams (ir užkepėlėms) gaminti.
Ją naudokite kepdami lazaniją, žuvį ar apkepus su
bulvėmis.

GALIA (W) TRUKMĖ (min.) REKOMENDUOJAMA

500 14 - 18 Lazanija (400 - 500 g)
500 10 - 14 Žuvis (600 g)
500 40 - 50 Vištiena (visa; 1 - 1,2 kg) 
350 15 - 18 Žuvies apkepas (600 g)
0 - Tik skrudinimas



3

LT
SKRUDINIMAS
Ši funkcija leidžia tolygiai apskrudinti patiekalą 

iki rudumo ir iš viršaus, ir iš apačios. Šią funkciją galima 
naudoti tik su specialia skrudinimo lėkšte. Šią funkciją 
galima naudoti tik su specialia pridedama skrudinimo 
lėkšte; lėkštę reikia įstatyti sukamojo padėklo centre. 
Prieš gaminant greitai paruošiamą maistą, pvz., picą ar 
desertus, lėkštę rekomenduojama įkaitinti 2–3 min.
TRUKMĖ (min.) REKOMENDUOJAMA

3 - 4 Sausainiai (8- 10 vnt.)
7 - 8 Užšaldyta pica (350 g)
7 - 9 Biskvitinis pyragas (500 g)
8 - 10 Žuvies piršteliai (8 vnt.)
9 - 10 Pica (350 g)
10 - 14 Prancūziškos bulvytės (200 g–300g)
13 - 15 Lotaringiškas apkepas (500 g)

Būtinas priedas: skrudinimo lėkštė, skrudinimo lėkštės rankena.

JET DEFROST
Galite greitai atitirpdyti įvairius maisto 

produktus – juos tereikia pasverti. Maistą reikia sudėti 
tiesiai ant stiklinio besisukančio padėklo. Paraginus, 
apverskite maistą. Maistą reikia sudėti tiesiai ant 
stiklinio besisukančio padėklo. Paraginus, apverskite 
maistą. Laikymo laikas po atitirpinimo visada pagerina 
rezultatus, nes tada temperatūra tolygiai paskirsto 
visame maisto tūryje.

KASDIENIS NAUDOJIMAS
. PASIRINKITE FUNKCIJĄ
Tiesiog spauskite norimos pasirinkti funkcijos mygtuką.
. NUSTATYKITE LAIKĄ

Kai pasirinksite reikiamą funkciją, 
naudodamiesi arba nustatykite 
funkcijos veikimo laiką.

Laiką gaminimo metu galite keisti paspausdami arba
, arba galite padidinti gaminimo laiką po 30 sek. 

kiekvieną kartą, kai paspaudžiate .
. NUSTATYKITE MIKROBANGŲ GALIĄ

Spauskite pakartotinai, kol 
pasirinksite reikiamą mikrobangų galios 
lygį.

Jei kartu norite naudoti mikrobangų ir keptuvo 
funkcijas, spausdami  pasirinkite „Grill“ (keptuvo) 
funkciją, tuomet naudodamiesi nustatykite 
mikrobangų galią.
Atkreipkite dėmesį: šį nustatymą galite pakeisti gaminimo 
metu paspausdami .
. JET DEFROST

Paspauskite , tada naudodamiesi 
arba  nustatykite maisto svorį. 
Atitirpinimo metu funkcija bus 

trumpam pristabdyta, kad galėtumėte apversti maistą. 
Apvertę uždarykite dureles ir paspauskite .
. ĮJUNKITE FUNKCIJĄ
Pritaikę reikiamus nustatymus, paspauskite ir 
suaktyvinkite funkciją.
Kiekvieną kartą, kai nuspaudžiamas mygtukas
gaminimo laikas pratęsiamas po 30 sek.
Jei norite pristabdyti šiuo metu aktyvią funkciją, bet 
kuriuo metu galite paspausti .

. JET START 
Jei krosnelė išjungta, paspauskite ir įjunkite 
gaminimą mikrobangomis didžiausia galia (750 W) 30 
sek.
. PRISTABDYMAS
Jei norite pristabdyti veikiančią funkciją ir pamaišyti ar 
apversti maistą, tiesiog atidarykite dureles.
Norėdami tęsti gaminimą, uždarykite dureles ir 
paspauskite .
. APSAUGINIS UŽRAKTAS

Siekiant išvengti atsitiktinio krosnelės 
įjungimo, ši funkcija suaktyvinama 
automatiškai. Atidarykite ir uždarykite 

dureles, tada paspauskite ir įjunkite funkciją.
. NUSTATYTI PAROS LAIKĄ

Paspauskite , kol ims mirksėti du 
valandų skaitmenys (kairėje).
Naudodamiesi arba nustatykite 

teisingas valandas ir patvirtinkite paspausdami
: Ekrane mirksės minutės. Naudodamiesi arba
nustatykite minutes ir patvirtinkite paspausdami .
Atkreipkite dėmesį: atsinaujinus elektros tiekimui, gali tekti 
nustatyti laiką dar kartą.
. MINUČIŲ LAIKMATIS
Ekranas gali būti naudojamas kaip laikmatis. Jei 
norite suaktyvinti funkciją ir nustatyti reikiamą laiką, 
paspauskite arba . Spauskite ir nustatykite 0 
W galią, tada paspauskite ir suaktyvinkite atgalinę 
laiko atskaitą.
Atkreipkite dėmesį: laikmatis negali įjungti gaminimo 
ciklo. Jūs galite bet kada sustabdyti laikmatį paspausdami

.
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GAMINIO APRAŠYMAS
WWW  Duomenų lapą su šio prietaiso energijos 

vartojimo duomenimis galite atsisiųsti iš „Whirlpool“ 
svetainės docs . whirlpool . eu

KUR GAUTI NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS VADOVĄ
> WWW  Naudojimo ir priežiūros vadovą
atsisiųskite svetainėje docs . whirlpool . eu
(galite naudoti šį QR kodą) nurodę gaminio
kodą.

> Taip pat galite kreiptis į techninės priežiūros centrą.

SUSISIEKIMAS SU TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 
CENTRU
Visą kontaktinę 
informaciją rasite 
garantijos sąlygų 
lankstinuke. 
Techninės 
priežiūros centre 
būtina pateikti 
gaminio duomenų 
plokštelėje 
nurodytus kodus.

XXX/XXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX

400011161329
Spausdinta Italijoje

VALYMAS
Prieš vykdydami priežiūros arba valymo darbus, 
įsitikinkite, kad prietaisas atvėso.

Jokiu būdu nenaudokite valymo garais įrenginių.
Valydami nenaudokite abrazyvių šveitiklių arba 
abrazyvių / ėsdinančių valymo priemonių; jos gali 
pažeisti prietaiso paviršius.

IŠORINIAI IR VIDINIAI PAVIRŠIAI
• Paviršius valykite drėgna mikropluošto šluoste.
Jei paviršiai labai nešvarūs, užlašinkite kelis lašus
neutralaus pH ploviklio. Nušluostykite sausa šluoste.
• Durelių stiklą valykite tinkamu skystu plovikliu.
• Reguliariai arba kai yra daug tiškalų, išimkite sukamąjį
padėklą bei jo atramą ir išvalykite krosnelės kameros
dugną, kad pašalintumėte visus maisto likučius.
• Keptuvo valyti nereikia, nes dėl intensyvaus karščio
nešvarumai sudega. Naudokite šią funkciją reguliariai.

PRIEDAI
Visus priedus, išskyrus skrudinimo lėkštę, galima plauti 
indaplovėje. Skrudinimo lėkštę reikia plauti vandenyje 
su švelnaus poveikio plovikliu. Įsisenėjusius nešvarumus 
galima patrinti šluoste. Prieš plaudami palaukite, kol 
skrudinimo lėkštė atvės.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Problema Galima priežastis Sprendimas

Orkaitė neveikia.
Netiekiamas maitinimas.
Išjunkite iš elektros tinklo.

Patikrinkite, ar tinkle yra elektros energijos ir ar orkaitei 
prijungtas elektros maitinimas.
Orkaitę išjunkite, vėl įjunkite ir patikrinkite, ar triktis 
nepašalinta.

Ekrane rodoma „Err“ (klaida). Programinės įrangos gedimas. Kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą ir 
nurodykite raidę arba skaičių po raidės „Err“.




