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SAUGOS INSTRUKCIJOS
PERSKAITYKITE IR 
LAIKYKITĖS
Prieš pradėdami naudotis 
prietaisu, atidžiai perskaitykite 
šias saugos instrukcijas.
Saugokite šias instrukcijas, kad 
galėtumėte pasižiūrėti ateityje, ir 
visada turėtumėte šalia.
Šiame vadove ir ant prietaiso 
pateikti svarbūs saugos 
perspėjimai, kuriuos būtina 
perskaityti ir visada laikytis. 
Gamintojas neprisiima 
atsakomybės, jei nėra laikomasi 
šių saugos instrukcijų, prietaisas 
naudojamas netinkamai arba 
neteisingai nustatomi valdymo 
įtaisai.

ĮSPĖJIMAI DĖL SAUGOS
PERSPĖJIMAS Prietaisas ir 
pasiekiamos jo dalys naudojant 
įkaista, todėl jaunesni nei 8 metų 
amžiaus vaikai turi būti atokiai, 
nebent yra visą laiką prižiūrimi.
Šį prietaisą gali naudoti vaikai 
nuo 8 metų ir vyresni bei 
asmenys, turintys psichinį, 
jutiminį ar protinį neįgalumą 
arba tie, kuriems trūksta patirties 
arba žinių, jeigu jie yra prižiūrimi 
ir instruktuojami apie saugų 
prietaiso naudojimą ir supranta 
su tuo susijusius pavojus. 
Neleiskite vaikams žaisti su 
prietaisu. Neprižiūrimi vaikai 
neturėtų valyti ir prižiūrėti 
prietaiso.
PERSPĖJIMAS Naudodami 
prietaisą ir jį panaudoję 
nelieskite kaitinimo elementų 
arba vidinių paviršių – galite 
nusideginti.
PERSPĖJIMAS. Jeigu durelės ar 
durelių tarpikliai pažeisti, 
negalima naudoti krosnelės, kol 
jos nesuremontuos specialiai 
apmokytas techninės priežiūros 
specialistas.
PERSPĖJIMAS. Krosnelėje 
negalima šildyti skysčių ir maisto 
sandariuose induose, nes jie gali 
sprogti.
Mikrobangų krosnelė skirta 
šildyti maistą ir gėrimus. 
Krosnelėje draudžiama džiovinti 

maisto produktus arba 
drabužius bei šildyti šildykles, 
šlepetes, kempines, drėgnas 
šluostes ir pan., nes kyla 
sužalojimų, užsidegimo arba 
gaisro pavojus.
Visuomet stebėkite krosnelę, kai 
šildote maistą plastikiniuose 
arba popieriniuose induose, nes 
kyla užsidegimo rizika.
Mikrobangų krosnelėje 
pašildytas gėrimas gali 
pavėluotai užvirti, todėl būkite 
atsargūs imdami indą su 
pašildytu gėrimu.
Pašildę kūdikių maistą arba 
skystį buteliuke kūdikiui ar 
stikliniame inde, prieš duodami 
kūdikiui skystį visada suplakite ir 
patikrinkite jo temperatūrą, nes 
kyla pavojus nudegti.
Mikrobangų krosnelėje negalima 
šildyti kiaušinių su lukštais arba 
kietai išvirtų kiaušinių, nes 
pasibaigus šildymo procesui jie 
gali sprogti.
Stenkitės neprisiliesti prie 
prietaiso drabužiais arba kitomis 
lengvai užsiliepsnojančiomis 
medžiagomis, kol visi prietaiso 
komponentai visiškai neatvės.
Perkaitintas aliejus arba riebalai 
lengvai užsiliepsnoja. Kai 
gaminate patiekalus naudodami 
daug riebalų, aliejaus ar 
alkoholio (pvz., romo, vyno ar 
konjako), būkite budrūs, nes kyla 
gaisro pavojus.
Mikrobangų krosnelės 
nenaudokite kepimui riebaluose, 
nes neįmanoma reguliuoti 
aliejaus temperatūros.
Jei prietaise galima naudoti 
zondą, naudokite tik šiai 
krosnelei rekomenduotą 
temperatūros zondą.
Prikaistuviams ir priedams išimti 
naudokite orkaitės pirštines ir 
saugokitės, kad nepaliestumėte 
kaitinimo elementų. Baigę 
gaminti maistą, prietaiso dureles 
atidarykite atsargiai, kad karštas 
oras arba garai pamažu išeitų.
Naudokite tik indus, kuriuos 
galima naudoti mikrobangų 
krosnelėse. 

Neuždenkite karšto oro angų 
orkaitės priekyje.
Jei pastebite dūmus, išjunkite 
prietaisą arba atjunkite jį nuo 
elektros tinklo ir jokiu būdu 
neatidarykite durelių; palaukite, 
kol užges ugnis ar dūmai.

LEISTINAS NAUDOJIMAS
Šis prietaisas skirtas naudoti tik 
buityje, bet ne profesionaliam 
naudojimui.
Nenaudokite prietaiso 
lauke.
Nelaikykite sprogiųjų ar degiųjų 
medžiagų, pvz., aerozolių, prie 
prietaiso ir nenaudokite benzino 
ar kitų degiųjų medžiagų šalia 
jo: prietaisą atsitiktinai įjungus, 
gali kilti gaisras.
ĮSPĖJIMAS Prietaisas nėra 
pritaikytas valdyti naudojant 
išorinį laikmatį arba atskirą 
nuotolinio valdymo sistemą.
Šis prietaisas skirtas naudoti 
namuose ir panašiose patalpose, 
pavyzdžiui:
– parduotuvių, biurų ir kitų 
įstaigų darbuotojų virtuvėse;
– namų ūkiuose;
– viešbučiuose, moteliuose bei 
kitose apgyvendinimo įstaigose;
– nakvynės vietose, kur 
patiekiami pusryčiai (angl. Bed 
and Breakfast);
Kitoks naudojimas draudžiamas 
(pvz., kambariams šildyti).

MONTAVIMAS
Įrengimą ir remontą turi atlikti 
kvalifikuotas technikas; jis 
privalo laikytis gamintojo 
instrukcijų ir vietos saugos 
reglamentų. Prietaisą 
remontuoti ar jo dalis keisti 
galima tik tuo atveju, jei tai 
nurodyta naudotojo vadove.
Vaikams neleidžiama atlikti 
montavimo darbų. Neprileiskite 
vaikų prie prietaiso, kol vyksta 
montavimo darbai. Prietaiso 
montavimo metu ir baigus, 
pakuotės medžiagas (plastikinius 
maišelius, polistireną ir kt.) 
laikykite vaikams 
nepasiekiamoje vietoje.
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Prietaisą perkelti ir įrengti turi du 
ar daugiau žmonių. Mūvėkite 
apsaugines pirštines, kai 
išpakuojate ir montuojate 
prietaisą.
Išpakavę prietaisą, patikrinkite, 
ar jis nebuvo pažeistas 
pervežant. Jei kyla problemų, 
kreipkitės į prekybos atstovą 
arba artimiausią techninės 
priežiūros centrą.
Prieš vykdant bet kokius 
įrengimo darbus, prietaisą 
būtina išjungti iš elektros tinklo.
Pasirūpinkite, kad įrengiant 
prietaisas nepažeistų maitinimo 
kabelio.
Prietaisą įjungti galima tik 
baigus įrengimo darbus.
Šis prietaisas skirtas montuoti į 
baldus. Nenaudokite jo kaip 
atskirai stovinčio prietaiso.
Spintelės pjovimo darbus atlikite 
prieš montuodami orkaitę į 
baldus ir gerai nuvalykite visas 
medienos drožles bei pjuvenas.
Įrengus prietaiso apačia turi būti 
neprieinama.
Tam, kad prietaisas gerai veiktų, 
neužblokuokite minimalaus 
tarpo, esančio tarp stalviršio ir 
viršutinio orkaitės krašto.
Kad nepažeistumėte orkaitės, 
nuo polistireno putos pagrindo 
nuimkite ją tik prieš įrengdami.
Išpakavę prietaisą patikrinkite, ar 
tinkamai užsidaro prietaiso 
durelės.
Jei kyla problemų, kreipkitės į 
prekybos atstovą arba 
artimiausią techninės priežiūros 
centrą.

ĮSPĖJIMAI DĖL ELEKTROS
Tam, kad įrengimas atitiktų 
galiojančius saugos reikalavimus, 
būtina naudoti visų polių 
atjungimo jungiklį, kuriame 
tarpas tarp kontaktų negali būti 
mažesnis nei 3 mm, o prietaisas 
turi būti įžemintas.
Jei prietaiso maitinimo laido 
kištukas nesutampa su jūsų 
namuose įrengtu kištukiniu 
lizdu, kreipkitės į kvalifikuotą 
techniką.
Maitinimo laidas turi būti 
pakankamai ilgas, kad įstačius į 
korpusą, jo ilgio pakaktų norint 
įjungti į elektros lizdą. 
Netempkite prietaiso maitinimo 
laido.
Jei maitinimo laidas pažeistas, 
pakeiskite jį identišku nauju 
laidu. Maitinimo laidą pakeisti 
turi tik kvalifikuotas specialistas, 
vadovaudamasis gamintojo 
instrukcijomis ir galiojančiais 
saugos nurodymais. Kreipkitės į 
įgaliotą techninės priežiūros 
centrą.
Jei prietaiso laidas yra su kištuku 
ir kištukas netinka jūsų elektros 
tinklo lizdui, kreipkitės į 
kvalifikuotą techniką.
Nenaudokite ilginamųjų laidų, 
tinklo lizdo skirstytuvų ir 
adapterių.
Nesinaudokite šiuo prietaisu, jei 
pažeistas jo maitinimo laidas 
arba kištukas, jei prietaisas veikia 
netinkamai arba jei jis pažeistas 
ar buvo numestas. Laidą 
laikykite atokiai nuo karštų 
paviršių.
Prietaisą įrengus, jo elektros 
komponentai turi būti 
nepasiekiami naudotojui.
Prietaiso nelieskite jokia drėgna 
kūno dalimi, jo nenaudokite 
būdami basi.
Duomenų plokštelė yra orkaitės 
priekiniame krašte (matoma 
atidarius orkaitės dureles).
Jei reikia keisti maitinimo laidą, 

būtina naudoti tik nurodyto (-ų) 
tipo (-ų) laidą:
H05 RR-F 3 x 1,5 mm2.
Turi būti galima atjungti prietaisą 
nuo elektros tinklo ištraukiant 
kištuką arba naudojant prieš 
elektros lizdą pagal nacionalinius 
elektros saugos standartus 
įrengtą daugiapolį jungiklį.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Valant ar atliekant techninę 
priežiūrą būtina mūvėti 
apsaugines pirštines.
Prieš vykdant bet kokius 
techninės priežiūros darbus, 
prietaisą būtina išjungti iš 
elektros tinklo.
Niekada nenaudokite valymo 
garais įrangos.
PERSPĖJIMAS. 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.
PERSPĖJIMAS. Norėdami 
išvengti galimo elektros smūgio, 
pasirūpinkite, kad prieš keičiant 
lemputę prietaisas būtų 
išjungtas.
Jei krosnelė nebus švari, tai gali 
būti sugadintas paviršius ir 
neigiamai paveikti įrenginio 
eksploatavimo laiką bei sukelti 
pavojų.
Krosnelę būtina reguliariai valyti 
ir iš jos pašalinti visus maisto 
likučius.
Prieš pradėdami bet kokius 
valymo arba techninės 
priežiūros darbus, įsitikinkite, ar 
prietaisas visiškai atvėsęs.
Valydami orkaitės durelių stiklą 
nenaudokite grubių abrazyvinių 
valiklių ar aštrių metalinių 
gremžtukų, nes jie gali subraižyti 
paviršių ir dėl to gali sutrūkti 
stiklas.
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LTAPLINKOS APSAUGA
PAKAVIMO MEDŽIAGŲ 
IŠMETIMAS
Pakavimo medžiagos yra 100 % 
perdirbamos ir pažymėtos perdirbimo 
simboliu  . 
Todėl įvairias pakuotės medžiagas 
reikia išmesti labai atsakingai ir 
griežtai laikantis vietos institucijų 
reglamentų, reguliuojančių atliekų 
išmetimą.

KAIP IŠMESTI BUITIES 
PRIETAISUS
Išmesdami prietaisą užtikrinkite, kad 
jis būtų nebenaudojamas – nupjaukite 
maitinimo laidą ir išimkite dureles bei 
lentynas (jei yra), kad vaikai negalėtų 
lengvai patekti į vidų ir užstrigti ten.
Šis prietaisas pagamintas naudojant 
perdirbamas  arba pakartotinai 
naudojamas medžiagas. Prietaisą 
išmeskite paisydami vietos atliekų 
išmetimo reglamentų.

Dėl išsamesnės informacijos apie 
buitinių elektrinių prietaisų 
apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą 
kreipkitės į įgaliotą vietos instituciją, 
buitinių atliekų surinkimo įmonę arba 
parduotuvę, kurioje prietaisą pirkote.
Šis prietaisas paženklintas pagal 
Europos direktyvą 2012/19/EB dėl 
elektros ir elektronikos įrenginių 
atliekų (EEĮA).
Tinkamai išmesdami šį gaminį, 
prisidėsite prie apsaugos nuo galimo 
neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių 
sveikatai, kuri gali būti padaryta 
netinkamai išmetus šį gaminį.
Ant prietaiso arba pridedamų 

dokumentų esantis simbolis 
 nurodo, kad su šiuo prietaisu 
negalima elgtis kaip su buitinėmis 
šiukšlėmis. Jį reikia atiduoti į 
atitinkamą surinkimo skyrių, kad 
elektros ir elektronikos įranga būtų 
perdirbta.
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