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LV
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
NOTEIKTI JĀIZLASA UN JĀIEVĒRO
Pirms ierīces lietošanas izlasiet šos drošības
norādījumus. Saglabājiet šos norādījumus, lai
vēlāk varētu tos pārlasīt.
Šī rokasgrāmata un pati ierīce sniedz svarīgus
drošības brīdinājumus, kas ir jāizlasa un vienmēr
jāievēro. Ražotājs neuzņemas atbildību par
bojājumiem, kas radušies nepiemērotas lietošanas
vai nepareizu vadības elementu iestatīšanas dēļ.

Ļoti maziem bērniem (0–3 gadi) jāatrodas
drošā attālumā no ierīces. Maziem bērniem
(3–8 gadi) jāatrodas drošā attālumā no ierīces, ja
vien tie netiek nepārtraukti uzraudzīti. Bērni no
8 gadu vecuma un personas ar fiziskiem, jušanas
vai garīgiem traucējumiem vai bez pieredzes un
zināšanām var lietot šo ierīci, ja tās tiek uzraudzītas
vai instruētas par ierīces drošu lietošanu un izprot
ar to saistītos riskus. Bērni nedrīkst spēlēties ar
ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni
bez pieaugušo uzraudzības.

BRĪDINĀJUMS. Ja durvis vai durvju blīvējums ir
bojāts, ierīci nedrīkst lietot, kamēr tā nav salabota
– pastāv savainojumu risks.

BRĪDINĀJUMS. Aizliegts sildīt ēdienus un
šķidrumus slēgtos traukos – pastāv sprādziena
risks; dzērienu sildīšana var izraisīt aizkavētu
vārīšanos, tāpēc ar trauku jārīkojas īpaši uzmanīgi
– pastāv apdedzināšanās risks.

Mikroviļņu krāsns ir paredzēta produktu un
dzērienu karsēšanai. Nežāvējiet pārtiku vai
apģērbu, nekarsējiet sildāmos spilvenus, čības,
sūkļus u. tml. – pastāv aizdegšanās risks. Sildot
produktus, kas atrodas plastmasas vai papīra
traukos, esiet vērīgi – pastāv aizdegšanās risks.

Barošanas pudelīšu un zīdaiņu pārtikas trauku
saturs ir jāmaisa vai jāsakrata, un to temperatūra
jāpārbauda - apdegumu risks. Nesildiet olas ar
čaumalu un veselas cieti vārītas olas — pastāv
sprādziena risks.

Izmantojiet tikai gatavošanai mikroviļņu režīmā
piemērotus virtuves traukus. Neizmantojiet metāla
traukus — pastāv traumu risks.

Lietojiet tikai šai cepeškrāsnij ieteicamo
temperatūras zondi – pastāv aizdegšanās risks.

Ja radušies dūmi, izslēdziet ierīci vai atvienojiet
to no strāvas un neatveriet durvis, lai noslāpētu
liesmas.

Ja ierīce ir uzstādīta 850 mm vai augstāk
virs grīdas, izņemot traukus, uzmanieties, lai
nenobīdītu rotējošo plāksni — pastāv traumu
risks.

Neizmantojiet cepeškrāsni cepšanai lielā
taukvielu daudzumā, jo eļļas temperatūru nav
iespējams kontrolēt.

Gatavojot ar mikroviļņu režīmu, metāla trauki
produktiem un dzērieniem nav piemēroti.

Nenoņemiet
mikroviļņu ievades aizsargplāksnes, kas atrodas
ierīces iekšpuses sienās (tikai zināmos modeļos).
Tās neļauj mikroviļņu ieplūdes kanālos nonākt
taukiem un ēdienu daļiņām.
ATĻAUTĀ LIETOŠANA

UZMANĪBU! Ierīci nav paredzēts darbināt ar
ārēju slēdža ierīci, kā taimeri vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.

Šo ierīci ir paredzēts izmantot sadzīvē un
tamlīdzīgi, piemēram: personāla virtuves zonās
veikalos, birojos un citās darba vidēs; zemnieku
saimniecībās; klientu istabās viesnīcās, moteļos un
citās līdzīga tipa apmešanās vietās.

Šī ierīce nav paredzēta profesionālai lietošanai.
Neizmantojiet ierīci ārpus telpām.
MONTĀŽA

Ierīces pārvietošana un uzstādīšana jāveic
vismaz diviem cilvēkiem – pastāv savainojumu
risks. Izmantojiet aizsargcimdus visos izsaiņošanas
un uzstādīšanas darbos – pastāv risks sagriezties.

Montāžu, tajā skaitā ūdens sistēmas (ja
tāda ir) un elektrosavienojumu uzstādīšanu, un
remontu drīkst veikt tikai kvalificēts tehniķis.
Nelabojiet un nemainiet ierīces detaļas, ja vien
tas nav tieši norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
Neļaujiet bērniem atrasties ierīces montāžas vietas
tuvumā. Pēc ierīces izsaiņošanas pārliecinieties,
vai pārvadāšanas laikā tā nav bojāta. Problēmu
gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko
pēcpārdošanas servisu. Pēc ierīces montāžas
novietojiet iepakojuma materiālus (plastmasas
un polistirola daļas u.c.) bērniem nepieejamā
vietā – pastāv nosmakšanas risks. Pirms ierīces
uzstādīšanas tai jābūt atvienotai no elektrotīkla –
pastāv elektriskā trieciena risks. Uzstādīšanas laikā
raugiet, lai ierīce nesabojātu barošanas kabeli –
pastāv aizdegšanās un strāvas trieciena risks.
Ieslēdziet ierīci tikai tad, kad montāža ir pabeigta.

Šo ierīci paredzēts iebūvēt. Neizmantojiet
ierīci, ja tā nav iemontēta vai atrodas korpusā.
Pēc ierīces izsaiņošanas un pārliecinieties, ka
ierīces durvis ir pilnībā aizveramas. Problēmu
gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai tuvāko
klientu apkalpošanas dienestu.
ELEKTRISKIE BRĪDINĀJUMI

Jānodrošina iespēja atvienot ierīci no strāvas
padeves, to vienkārši atslēdzot, ja pieejama
kontaktdakša, vai ar divpolu slēdzi, kas uzstādīts
pirms kontaktligzdas pēc elektroinstalācijas
noteikumiem, un ierīcei jābūt zemētai atbilstoši
valsts elektrības drošības standartiem.

Neizmantojiet pagarinātājus vai vairāk
spraudņu kontaktligzdas, vai adapterus. Pēc
ierīces uzstādīšanas tās elektriskās sistēmas detaļas
nedrīkst būt pieejamas. Neizmantojiet ierīci ar



mitrām rokām vai basām kājām. Nelietojiet šo
ierīci, ja bojāts tās strāvas kabelis vai kontaktdakša,
ja tā nedarbojas pareizi vai tā ir bojāta vai tikusi
nomesta.

Ja padeves kabelis ir bojāts, tas jāaizvieto
ar identisku, nomaiņa jāveic ražotājam, tā
apkalpošanas dienesta aģentam vai līdzīgas
kvalifikācijas personai, lai izvairītos no bīstamības –
strāvas trieciena riska.
TĪRĪŠANA UN APKOPE

BRĪDINĀJUMS. Neapmācīti cilvēki nedrīkst
veikt krāsns apkopi un labošanu, kas ietver vāku
noņemšanu, kuri aizsargā pret mikroviļņu enerģijas
starojumu.

Ja mikroviļņu krāsns netiks uzturēta tīra, tās
virsma var tikt bojāta, kas savukārt var ietekmēt
ierīces ekspluatācijas ilgumu un, iespējams, radīt
bīstamu situāciju.

Krāsns ir regulāri jātīra, un ēdienu atliekas ir
jālikvidē.

BRĪDINĀJUMS! Pārliecinieties, ka pirms
apkopes darbību veikšanas ierīce ir izslēgta un
atvienota no strāvas padeves – pastāv strāvas
trieciena risks; nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas
iekārtu – pastāv strāvas trieciena risks.

Regulāri tīriet ierīces durvju iekšpusi un
attiecīgo blīvi, neizņemot to. Izmantojiet mīkstu
sūkli, vidējas cietības ūdeni un ziepes ar neitrālu pH;
nosusiniet virmas ar mīkstu drānu. Neizmantojiet
metāla skrāpjus.
IEPAKOJUMA MATERIĀLU UTILIZĀCIJA
Iepakojuma materiāls ir 100% pārstrādājams un tiek apzīmēts ar
otrreizējās pārstrādes simbolu . Tādēļ dažādas iepakojuma daļas
jāutilizē atbildīgi un saskaņā ar vietējiem atkritumu apsaimniekošanas
noteikumiem.
MĀJSAIMNIECĪBAS IERĪČU UTILIZĀCIJA
Šī ierīce ir izgatavota no pārstrādājamiem un atkārtoti izmantojamiem
materiāliem. Utilizējiet to saskaņā ar vietējiem atkritumu
apsaimniekošanas noteikumiem. Plašāku informāciju par lietotu
mājsaimniecības ierīču apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi varat iegūt
vietējā kompetentajā iestādē, pie atkritumu savākšanas pakalpojumu
sniedzējiem vai veikalā, kur ierīci iegādājāties. Šī ierīce ir marķēta saskaņā
ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumiem (EEIA). Nodrošinot šīs ierīces pareizu utilizāciju, varat novērst
iespējamo negatīvo vides un cilvēka veselības apdraudējumu. Simbols

uz izstrādājuma vai komplektācijā iekļautajiem dokumentiem norāda,
ka šo ierīci nevar izmest sadzīves atkritumos, bet tā ir jānodod pārstrādei
elektrisko un elektronisko ierīču savākšanas centrā.
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