
1

LV
IKDIENAS LIETOŠANAS  
INSTRUKCIJA

PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL 
IZSTRĀDĀJUMU
Lai saņemtu pilnvērtīgu apkalpošanu un 
palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē 
www . whirlpool . eu/ register

WWW
Drošības instrukciju un Lietošanas un apkopes 
pamācību varat lejupielādēt, apmeklējot 
tīmekļa vietni docs . whirlpool . eu un rīkojoties 
atbilstoši norādēm šīs instrukcijas aizmugurē.

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet Veselības un drošības instrukciju.

IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
1. Vadības panelis
2. Datu plāksnīte  

(nenoņemt)
3. Durvis
4. Augšējais sildelements / grils
5. Apgaismojums
6. Rotējošā plate

VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

1 2 3 4 5 76 8 9

1. IESLĒGT/IZSLĒGT
Lai ieslēgtu vai izslēgtu cepeškrāsni 
un apturētu aktīvo funkciju.
2. TIEŠĀ PIEKĻUVE IZVĒLNEI/
FUNKCIJĀM
Lai ātri piekļūtu funkcijai un izvēlnei.
3. NAVIGĀCIJAS POGA MĪNUSS
Izvēlnes ritināšanai un funkcijas 
iestatījumu vai vērtību 
samazināšanai.

4. ATPAKAĻ
Lai atgrieztos pie iepriekšējā ekrāna.
Ļauj mainīt iestatījumus gatavojot.
5. DISPLEJS
6. APSTIPRINĀT
Lai apstiprinātu atlasītu funkciju vai 
iestatītu vērtību.

7. NAVIGĀCIJAS POGA PLUSS
Izvēlnes ritināšanai un funkcijas 
iestatījumu vai vērtību 
palielināšanai.
8. TIEŠĀ PIEKĻUVE OPCIJĀM/
FUNKCIJĀM 
Lai ātri piekļūtu funkcijām, 
iestatījumiem un favorītiem.
9. SĀKT
Lai palaistu funkciju, izmantojot 
īpašus vai pamata iestatījumus.
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PIEDERUMI
ROTĒJOŠĀ PLATE

Izmantojiet rotējošo stikla plati 
visiem gatavošanas veidiem, 
novietojiet to uz īpašās pamatnes. 
Rotējošā plate vienmēr jāizmanto kā 
pamatne citiem traukiem un 

piederumiem.
GROZĀMĀS PLATES PAMATNE

Pamatni izmantojiet tikai rotējošajai 
stikla platei. 
Nenovietojiet uz pamatnes citus 
priekšmetus.

KRAUKŠĶU PLATE
Paredzēta tikai izmantošanai ar 
atsevišķām funkcijām. Kraukšķu 
plate jānovieto rotējošās stikla 
plates vidū, un, kad tā ir tukša, to ir 
iespējams uzsildīt, izmantojot īpašo 

funkciju, kas paredzēta tikai šim mērķim. Novietojiet 
ēdienu tieši uz kraukšķu plates.
KRAUKŠĶU PLATES ROKTURIS

Lietojiet, lai izņemtu kraukšķu plati 
no krāsns.

STIEPĻU REŽĢIS
Tas ļauj novietot ēdienu tuvāk 
grilam, lai perfekti apbrūninātu to.
Novietojiet stiepļu plauktu uz 
rotējošās plates un pārliecinieties, ka 
tas nesaskaras ar citām virsmām.

TVAIKS
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Lai tvaicētu tādus produktus kā 
zivis vai dārzeņus, ievietojiet tos 
grozā (2) un ielejiet 100 ml 
dzeramā ūdens tvaicētāja 
apakšā (3), tādējādi nodrošinot 
nepieciešamo tvaika 
daudzumu.
Lai vārītu tādus produktus kā 
makaroni, rīsi vai kartupeļi, 
novietojiet tos tieši tvaicētāja 

apakšā (grozs nav nepieciešams) un pievienojiet 
gatavošanai nepieciešamo dzeramā ūdens daudzumu.
Lai iegūtu vēl labākus rezultātus, apklājiet tvaicētāju ar 
komplektā iekļauto vāku (1).
Vienmēr novietojiet tvaicētāju uz rotējošās stikla plates, 
un izmantojiet to tikai ar atbilstošām gatavošanas vai 
mikroviļņu funkcijām.
Tvaicētāja pamatne izstrādāta tā, lai to varētu izmantot 
arī kopā ar speciālo Smart clean funkciju.

Piederumu veids un skaits var atšķirties atkarībā no iegādātā 
modeļa.

Papildu piederumus, kas nav iekļauti komplektā, var iegādāties 
pēcpārdošanas klientu apkalpošanas dienestā.

Tirdzniecībā ir pieejami dažādi piederumi. Pirms 
pirkšanas pārliecinieties, vai tie ir piemēroti 
izmantošanai mikroviļņu krāsnī.

Gatavojot ar mikroviļņu funkciju, nedrīkst izmantot 
metāla traukus.
Vienmēr pārliecinieties, ka produkti un palīgierīces 

nenonāk saskarē ar krāsns iekšieni.

Pirms mikroviļņu krāsns ieslēgšanas vienmēr 
pārliecinieties, ka rotējošā plate var brīvi griezties. 
Pārliecinieties vai brīdī, kad ieliekat vai izņemat citus 
piederumus, rotējošā plate netiek izkustināta no 
vietas.
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LV
FUNKCIJAS

6th SENSE
Šīs funkcijas automātiski atlasa piemērotāko 

temperatūru un metodi visu ēdiena veidu 
pagatavošanai.
• 6th SENSE UZSILDĪŠANA

Lai uzsildītu gatavus ēdienus, kas ir sasaldēti, 
atdzesēti vai istabas temperatūrā. Krāsns 
automātiski aprēķina vērtības, kas nepieciešamas, 
lai iespējami īsā laikā sasniegtu labāko rezultātu. 
Novietojiet ēdienu uz mikroviļņu krāsnīm paredzēta, 
karstumizturīga šķīvja vai trauka. Ja uzsildīšanas 
beigās ļausiet traukam ar ēdienu 1–2 minūtes 
pastāvēt, rezultāts, it sevišķi saldētai pārtikai, 
vienmēr būs labāks.
Neatveriet durvis šīs funkcijas darbības laikā.
ĒDIENS SVARS (g)

PUSDIENU ŠĶĪVIS 250–500

Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda 
ir

ZUPA 200–800

Sildīt neapsegtu atsevišķās bļodās

PUSDIENU ŠĶĪVIS SALDĒTS 250–500

Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda 
ir

DZĒRIENI 100–500

Lai novērstu šķidruma izlīšanu vārīšanās dēļ, ievietojiet krūzē vai tasē 
karstumizturīgu plastmasas karoti

LAZANJA-SALDĒTA 250–500

Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda 
ir

• 6th SENSE GATAVOŠANA
Lai gatavotu dažādus ēdienus un pārtikas produktus 
un iegūtu optimālus rezultātus.
ĒDIENS SVARS (g)

CEPTI KARTUPEĻI 200–1000

Ieziest ar eļļu vai kausētu sviestu. Iegrieziet kartupeļa augšpusē 
krustu un uzlejiet skābo krējumu un iecienītāko garnējumu

DĀRZEŅI 200–800

Sagrieziet gabaliņos. Traukā, kas piemērots izmantošanai mikroviļņu 
krāsnī, izlīdziniet vienmērīgā slānī

DĀRZEŅI-SALDĒTI 200–800

Traukā, kas piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsnī, izlīdziniet 
vienmērīgā slānī

DĀRZEŅI-KONSERVĒTI 200–600

Traukā, kas piemērots izmantošanai mikroviļņu krāsnī, izlīdziniet 
vienmērīgā slānī

POPKORNS 100

Vienmēr novietojiet maisiņu tieši uz stikla grozāmās plates. Vienā 
gatavošanas reizē tikai viens iepakojums

• 6th SENSE CRISP
Piemērota, lai pagatavotu izcilus, zeltaini brūnus 
ēdienus gan no augšpuses, gan apakšpuses. Šī 
funkcija izmantojama tikai ar īpašo kraukšķu plati.
ĒDIENS SVARS (g)

PICA-SALDĒTA 200–600

Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda 
ir

BIEZĀ PICA-SALDĒTA 300–800

Izņemiet no iepakojuma, rūpīgi noņemot visu alumīnija foliju, ja tāda 
ir

HAMBURGERI 200–600

Ieziediet ar eļļu un pirms gatavošanas apkaisiet ar sāli

VISTAS SPĀRNIŅI-SALDĒTI 200–500

Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu plates

RĪVMAIZES NŪJIŅAS SALDĒTAS 100–500

Vienmērīgi izvietojiet uz kraukšķu plates

Nepieciešamie piederumi: Kraukšķu plate, kraukšķu plates 
rokturis

• 6TH SENSE TVAIKS
Lai tvaicētu tādus produktus kā dārzeņi vai zivis, 
izmantojot komplektā iekļauto tvaicētāju. Vienlīdzīgi 
sadaliet ēdienu tvaicētāja grozā un ielejiet tvaicētājā 
dzeramo ūdeni (100 ml). Krāsns automātiski 
aprēķina vērtības, kas ir nepieciešamas, lai sasniegtu 
labākos rezultātus. Sagatavošanas laikā automātiski 
tiek radīts tvaiks, liekot tvaicētāja apakšā ielietajam 
ūdenim vārīties.
ĒDIENS SVARS (g)

SAKNES

150–500

DĀRZEŅI

DĀRZEŅI-SALDĒTI

ZIVS FILEJAS

VISTAS FILEJAS

AUGĻI

Nepieciešamie piederumi: Tvaicētājs
6th SENSE RĪSI UN MAKARONI
Lai ātri pagatavotu rīsus vai pastu. Šī funkcija 

izmantojama tikai ar tvaicētāju.
ĒDIENS PORCIJAS SVARS (g)

RĪSI

100

200

300

400

MAKARONI

70

140

210

Nepieciešamie piederumi: Tvaicētāja apakšpuse un vāks
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APBRŪNINĀŠANA
Piemērota, lai pagatavotu izcilus, zeltaini brūnus 

ēdienus gan no augšpuses, gan apakšpuses. Šī funkcija 
izmantojama tikai ar īpašo kraukšķu plati.
ĒDIENS ILGUMS (min) 

Rauga kūka 7–10

Hamburgers 8–10 *
* Gatavošanas laika vidū apgrieziet produktus otrādi. 

Nepieciešamie piederumi: Kraukšķu plate, kraukšķu plates 
rokturis

MIKROVIĻŅU REŽĪMS
Ātrai ēdienu un dzērienu pagatavošanai un 

uzsildīšanai.
JAUDA (W) IETEICAMS

1000 Lai ātru uzsildītu ēdienus un dzērienus, kas satur 
lielu daudzumu ūdens.

800 Dārzeņu gatavošana.

650 Lai pagatavotu gaļu un zivis.

500 
Lai pagatavotu mērces ar gaļu, sieru vai olām. 
Gaļas pīrāgu vai makaronu sacepumu 
pabeigšanai.

350 Lēnai, vienmērīgai gatavošanai. Izcili piemērots 
sviesta vai šokolādes kausēšanai.

160 Saldētu produktu, sviesta un siera kausēšanai.

90 Saldējuma kausēšanai.

DARBĪBA ĒDIENS JAUDA (W) ILGUMS (min) 

Uzsildīšana 2 krūzes 1000 1–2

Uzsildīšana Kartupeļu biezenis 
(1 kg) 1000 9 - 11

Atsaldēšana Malta gaļa (500 g) 160 13–14

Gatavošana Biskvītkūka 800 6 - 7

Gatavošana Olu krēms 650 11–12

Gatavošana Gaļas kukulītis 800 18 - 20

GRILL
Apbrūnināšanai, grilēšanai un sacepumu 

gatavošanai. Gatavošanas laikā ēdienu ieteicams 
apgriezt.
ĒDIENS ILGUMS (min) 

Grauzdēta maize 5–6

Garneles 18–22

Ieteicamie piederumi: Stiepļu režģis
GRILL+MW
Ātrai sacepumu gatavošanai apvienojot 

mikroviļņu un grila funkcijas.
ĒDIENS JAUDA (W) ILGUMS (min) 

Kartupeļu sacepums 650 20–22

Cepta vista 650 40 - 45

Ieteicamie piederumi: Stiepļu režģis

 JET DEFROST
Lai ātri atkausētu dažādu veidu ēdienus, norādot 

tikai to svaru. Vienmēr novietojiet ēdienu tieši uz stikla 
grozāmās plates, lai iegūtu vislabāko rezultātu.

MAIZES ČIPSI ATKAUSĒTI
Šī ekskluzīvā Whirlpool funkcija ļauj atkausēt saldētu maizi. 
Apvienojot atkausēšanas un apbrūnināšanas tehnoloģijas 
jūsu maize garšos kā svaigi cepta. Izmantojiet šo funkciju, 
lai ātri atkausētu un uzsildītu apaļmaizītes, bagetes un 
kruasānus. Kraukšķu plate jāizmanto ar šo funkciju.

ĒDIENS SVARS

MAIZES APBRŪNINĀŠANA 50–800 g

GAĻA 100 g–2,0 kg

PUTNU GAĻA 100 g–2,5 kg

ZIVS 100 g–1,5 kg

DĀRZEŅI 100 g–2,0 kg

MAIZE 100 g–1,0 kg

TAIMERI
Funkciju darbības laika rediģēšanai.
TAIMERIS 
Laika skaitīšanai, neaktivizējot kādu funkciju.
SMART CLEAN
Tvaika iedarbība, kas rodas īpašā zemas 

temperatūras tīrīšanas cikla laikā ļauj bez piepūles 
notīrīt netīrumus un ēdienu paliekas. Ielejiet tasi 
dzeramā ūdens tikai komplektā esošā tvaicētāja 
apakšējā daļā (3) vai mikroviļnu krāsnī izmantošanai 
paredzētā tvertnē un ieslēdziet šo funkciju.
Nepieciešamie piederumi: Tvaicētājs 

FAVORĪTI
Lai piekļūtu 10 iecienītākajām funkcijām.
IESTATĪJUMI
Krāsns iestatījumu regulēšanai.

Ja ir aktivizēts Eko režīms, lai taupītu enerģiju, samazināsies 
displeja spilgtums un apgaismojums izslēgsies pēc 1 minūtes.
Kad ieslēgts Demo režīms, visas pogas ir aktīvas un izvēlnes ir 
pieejamas, bet krāsns nesilda. Lai izslēgtu šo režīmu, izvēlnē 
IESTATĪJUMI piekļūstiet Demo un atlasiet iestatījumu Izslēgts.
Atlasot “RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI”, izstrādājums izslēdzas un 
atgriežas stāvoklī, kādā tas ir pirmajā ieslēgšanas reizē. Visi 
iestatījumi tiks dzēsti.
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LV
PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE
1. ATLASIET VALODU
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci, jums būs jāiestata valoda un 
laiks: Displejā tiks parādīta angļu valoda.

English
Nospiediet  vai , lai ritinātu pieejamo valodu 
izvēlni, un atlasiet vēlamo.
Nospiediet , lai apstiprinātu izvēli.
Lūdzu, ņemiet vērā! Vēlāk valodu var mainīt, nospiežot , lai 
izvēlnē IESTATĪJUMI atlasītu VALODA.
2. IESTATIET LAIKU
Pēc tam, kad būs izvēlēta valoda, būs nepieciešams 
iestatīt laiku: displejā mirgos divi cipari, kas apzīmēs 
stundas.

PULKSTENIS
Nospiediet  vai , lai iestatītu stundas, un 
nospiediet : ekrānā mirgos divi cipari, kas apzīmēs 
minūtes.

Nospiediet  vai , lai iestatītu minūtes, un 
nospiediet , lai apstiprinātu.
Lūdzu, ņemiet vērā! Pēc ilgstošākiem elektropadeves 
pārrāvumiem laiks būs jāiestata no jauna. Nospiežot , 
izvēlnē IESTATĪJUMI atlasiet PULKSTENIS.
3. IZTĪRIET KRĀSNI
Jauna krāsns var izdalīt aromātu, kas radies tās 
izgatavošanas laikā: tas ir pilnīgi normāli. Pirms sākat 
gatavot, ieteicams uzsildīt tukšu krāsni, lai tādējādi 
atbrīvotos no iespējamām smakām.
Izņemiet no cepeškrāsns visus drošības kartonus un 
caurspīdīgās lentes, kā arī visu aprīkojumu.
Aktivizējiet “Smart Clean” funkciju. Ievērojiet 
norādījumus, lai pareizi iestatītu funkciju.
Lūdzu, ņemiet vērā! Pēc ierīces pirmās lietošanas ieteicams 
izvēdināt telpu.

IKDIENAS LIETOŠANA
1. FUNKCIJAS IZVĒLE
Nospiediet , lai ieslēgtu krāsni: displejā būs redzama 
pēdējā izmantotā galvenā funkcija vai galvenā izvēlne.
Funkcijas var atlasīt, nospiežot kādas galvenās funkcijas 
ikonu vai ritinot izvēlni. 
Lai atlasītu izvēlnē esošu funkciju, nospiediet vai , 
lai atlasītu vēlamo un tad nospiediet , lai apstiprinātu.
Lūdzu, ņemiet vērā! Kad funkcija ir atlasīta, displejā tiks 
norādīts katrai funkcijai piemērotākais līmenis.
2. IESTATIET FUNKCIJU
Pēc tam, kad ir atlasīta vēlamā funkcija, varat mainīt 
tās iestatījumus. Ekrānā būs redzami iestatījumi, kurus 
varēsiet vienu pēc otra mainīt. Nospiežot , varēsiet 
vēlreiz mainīt iepriekšējo iestatījumu.
JAUDA

MIKROVIĻŅU JAUDA
Kad displejā mirgo vērtība, nospiediet  vai , lai to 
mainītu, pēc tam nospiediet , lai to apstiprinātu, un 
turpiniet mainīt nākamos iestatījumus (ja iespējams).

DARBĪBAS LAIKS

DARBĪBAS LAIKS
Kad displejā mirgo ikona nospiediet vai , lai 
iestatītu vajadzīgo gatavošanas laiku, un nospiediet , 
lai apstiprinātu.
Lūdzu, ņemiet vērā! Pielāgojiet gatavošanas laiku, kas iestatīts, 
kamēr gatavojat, nospiežot : nospiediet vai , lai to 
mainītu un tad nospiediet , lai apstiprinātu.
Ja vēlaties gatavot manuāli, neizmantojot mikroviļņu 
režīmu, gatavošanas laiks nav jāiestata (bez taimera): 
Nospiediet  vai , lai apstiprinātu un ieslēgtu 
funkciju.  
Atlasot šo režīmu, nevarat ieprogrammēt aizkavēto 
palaišanu.
BEIGU LAIKS (AIZKAVĒTĀ PALAIŠANA)
Funkcijās, kurās nav jāieslēdz mikroviļņu režīms, 
piemēram, “Grill”, pēc gatavošanas laika iestatīšanas 
varat aizkavēt programmas palaišanu, iestatot 
gatavošanas beigu laiku. Mikroviļņu režīmā funkcijās 
beigu laiks atbilst darbības laikam. Displejā redzams 
pašreiz iestatītais beigu laiks un mirgo  ikona.
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BEIGU LAIKS
Nospiediet vai , lai iestatītu laiku, kad gatavošanai 
vajadzētu beigties, tad nospiediet , lai apstiprinātu, 
un palaidiet funkciju. Ielieciet pārtiku cepeškrāsnī un 
aizveriet durvis: tiklīdz būs pagājis laiks, kas aprēķināts, 
lai gatavošana beigtos jūsu noteiktajā laikā, funkcija 
sāks automātiski darboties.
Lūdzu, ņemiet vērā! Iestatot aizkavētu gatavošanas sākuma 
laiku, tiks atspējota priekšsildīšanas fāze: vēlamā temperatūra 
krāsnī tiks sasniegta pakāpeniski, kas nozīmē, ka gatavošanas 
laiks būs nedaudz ilgāks nekā gaidīts. Gaidīšanas laikā varat 
nospiest vai , lai mainītu ieprogrammēto gatavošanas 
beigu laiku, vai nospiest , lai mainītu citus iestatījumus. 
Nospiežot , lai vizualizētu informāciju, iespējams pārslēgties 
starp beigu laiku un ilgumu.
. 6th SENSE
Šīs funkcijas automātiski atlasa piemērotāko 
gatavošanas režīmu, jaudu un ilgumu visiem 
pieejamajiem ēdieniem.
Kad nepieciešams, vienkārši norādiet pārtikas produktu 
īpašības, lai iegūtu optimālu rezultātu.
SVARS/PORCIJAS

KILOGRAMI
Lai pareizi iestatītu funkciju, rīkojieties saskaņā ar 
norādījumiem displejā. Kad norādīts, nospiediet vai

, lai iestatītu vajadzīgo vērtību, un tad nospiediet
, lai apstiprinātu.
GATAVĪBA
6th Sense funkcijās iespējams regulēt gatavības līmeni.

GATAVĪBA
Kad norādīts, nospiediet vai , lai atlasītu vēlamo 
līmeni starp viegls/zems (-1) un ekstra/augsts (+1). 
Nospiediet  vai , lai apstiprinātu un palaistu 
funkciju.
3. AKTIVIZĒJIET FUNKCIJU
Jebkurā laikā, ja noklusējuma vērtības atbilst 
vēlamajām, vai, kad piemēroti vēlamie iestatījumi, 
nospiediet , lai palaistu funkciju.
Katru reizi, kad tiek atkal nospiesta, gatavošanas 
laiks tiek pagarināts par 30 sekundēm.
Aizkaves posmā, nospiežot , krāsns displejā būs 
redzams jautājums, vai vēlaties izlaist šo posmu un 
nekavējoties palaist funkciju.
Lūdzu, ņemiet vērā! Jebkurā brīdī varat apturēt palaistu 
funkciju, nospiežot .
Ja krāsns ir karsta un funkcijai vajadzīga specifiska 
maksimālā temperatūra, displejā tiks parādīts 
paziņojums. Nospiediet , lai atgrieztos iepriekšējā 
ekrānā un atlasītu citu funkciju vai nogaidītu, līdz 
pilnīgai atdzišanai.

JET START
Kad krāsns ir izslēgta, nospiediet , lai aktivizētu 
gatavošanu ar mikroviļņu funkciju pie pilnas jaudas 
(1000 W) uz 30 sekundēm.
4. APTURĒT GATAVOŠANU / APGRIEZT VAI 
APMAISĪT ĒDIENU
APTURĒT
Atverot durvis, gatavošana tiks uz laiku apturēta, 
izslēdzot sildelementus.
Lai atsāktu gatavošanas procesu, aizveriet durvis un 
nospiediet .
Lūdzu, ņemiet vērā: 6th Sense funkciju darbības laikā durvis 
atveriet tikai tad, kad tas norādīts. 
APGRIEZT VAI APMAISĪT ĒDIENU
Dažās 6th Sense receptēs norādīts, ka ēdiens to 
gatavošanas laikā ir jāapgriež vai jāapmaisa.

APGRIEZIET
Tiks atskaņots signāls un displejā būs redzams 
paziņojums par to, kāda darbība veicama.
Atveriet durvis, veiciet displejā norādīto darbību, 
aizveriet durvis un nospiediet , lai turpinātu 
gatavošanu.
Lūdzu, ņemiet vērā: Kad jāveic produktu apgriešana vai 
samaisīšana, krāsns turpinās gatavošanu pēc 2 minūtēm pat 
tad, ja šīs darbības netiks veiktas. 
5. GATAVOŠANAS LAIKA BEIGAS
Tiklīdz gatavošana būs pabeigta, tiks atskaņots skaņas 
signāls un displejā būs redzams paziņojums.

BEIGAS
Nospiediet , lai turpinātu gatavot manuālā režīmā, 
pievienojot laiku pa 30 sekunžu intervāliem (mikroviļņu 
režīmā) vai pa 5 minūšu intervāliem (gatavojot bez 
mikroviļņu režīma) vai nospiediet , lai pagarinātu 
gatavošanas laiku, iestatot jaunu ilgumu. Abos 
gadījumos gatavošanas parametri tiks saglabāti.
Nospiežot vai gatavošana sākas vēlreiz.
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LV
. FAVORĪTI
Lai padarītu krāsns izmantošanu vienkāršāku, tajā 
iespējams saglabāt līdz 10 jūsu iecienītākajām 
funkcijām.
Kad gatavošana ir pabeigta, ekrānā parādīsies norāde 
saglabāt funkciju favorītu sarakstā atbilstoši kādam no 
cipariem (no 1 līdz 10).

IZLASE
Ja vēlaties kādu funkciju saglabāt kā favorītu un 
uzglabāt aktuālos iestatījumus atkārtotai lietošanai, 
pēc gatavošanas nospiediet , bet lai ignorētu 
pieprasījumu, nospiediet .
Kad nospiests , nospiediet vai , lai atlasītu 
atbilstošo ciparu, un nospiediet , lai apstiprinātu.
Lūdzu, ņemiet vērā: Ja atmiņa ir pilna vai cipars jau ir aizņemts, 
krāsns lūgs apstiprināt iepriekšējās funkcijas pārrakstīšanu.
Lai atsauktu agrāk saglabātās funkcijas, nospiediet : 
Displejā būs redzams jūsu iecienītāko funkciju saraksts.

2. Dārzeņi
Nospiediet vai , lai atlasītu funkciju, apstipriniet to 
ar , bet pēc tam nospiediet , lai to aktivizētu.
. SMART CLEAN
Pirms funkcijas aktivizēšanas no mikroviļņu krāsns 
izņemiet visus piederumus (izņemot stikla grozāmo 
plati). 
Nospiediet , lai piekļūtu funkcijai Smart Clean.

Smart clean
Nospiediet , lai aktivizētu tīrīšanas funkciju: displejā 
tiks sniegtas norādes par secīgi veicamām darbībām 
pirms tīrīšanas sākuma. Kad pabeigts, jebkurā laikā 
nospiediet .
Kad norādīts, ielejiet tasi dzeramā ūdens komplektā 
esošā tvaicētāja apakšējā daļā vai mikroviļnu krāsnī 
izmantošanai paredzētā tvertnē, tad aizveriet durvis.
Pēc pēdējā apstiprinājuma nospiediet , lai palaistu 
tīrīšanas ciklu.
Kad pabeigts, izņemiet tvertni, pabeidziet tīrīšanu, 
izmantojot mīkstu drānu un tad izslaukiet krāsns 
nodalījumu ar mitru mikrošķiedras drānu.

. TAIMERIS
Ja krāsns ir izslēgta, displeju iespējams izmantot kā 
taimeri. Lai aktivizētu šo funkciju, pārliecinieties, ka 
krāsns ir izslēgta, un pēc tam nospiediet vai : 
Displejā mirgos ikona.
Nospiediet vai , lai iestatītu vēlamo laiku, un 
nospiediet , lai aktivizētu taimeri.
Kad taimeris beigs iestatītā laika atskaiti, tiks atskaņots 
skaņas signāls un displejā parādīsies paziņojums.

TAIMERIS
Kad ir aktivizēts taimeris, varat atlasīt un aktivizēt vēl 
kādu funkciju. Nospiediet , lai ieslēgtu krāsni, un pēc 
tam atlasiet vēlamo funkciju.
Tiklīdz programma būs sākusi darboties, taimeris 
turpinās laika atskaiti, neietekmējot funkciju.
Šajā posmā nav iespējams redzēt taimeri (tika parādīta 
tikai ikona), kas turpinās veikt atskaiti fonā. Lai atgūtu 
taimera ekrānu, nospiediet , lai apturētu aktīvo 
funkciju.
. TAUSTIŅU BLOĶĒŠANA
Lai bloķētu taustiņus, nospiediet  un turiet to 
nospiestu vismaz piecas sekundes. Lai atbloķētu 
taustiņus, atkārtojiet šo pašu darbību.

BLOĶĒŠANA
Lūdzu, ņemiet vērā! Šo funkciju var aktivizēt arī gatavošanas 
laikā. Drošības nolūkos varat krāsni jebkurā brīdī izslēgt, 
nospiežot .
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IZSTRĀDĀJUMA ĪPAŠĀ ZĪME
WWW  Izstrādājuma lapu ar datiem par ierīces enerģijas 

patēriņu varat lejupielādēt Whirlpool tīmekļa vietnē 
docs . whirlpool . eu

KĀ IEGŪT LIETOŠANAS UN APKOPES 
INSTRUKCIJU
> WWW  Lejupielādējiet Lietošanas 
un apkopes pamācību tīmekļa vietnē 
docs . whirlpool . eu(izmantojiet šo QR kodu), 
norādot izstrādājuma rūpniecisko kodu.

> Tāpat varat arī sazināties ar pēcpārdošanas klientu 
apkalpošanas dienestu.

SAZINIETIES AR PĒCPĀRDOŠANAS KLIENTU 
APKALPOŠANAS DIENESTU
Kontaktinformāciju 
varat atrast garantijas 
grāmatiņā. Sazinoties ar 
pēcpārdošanas klientu 
apkalpošanas dienestu, 
lūdzu, nosauciet kodus, 
kas redzami izstrādājuma 
datu plāksnītē.

XXX/XXX  XXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX

400011160181
Iespiests Itālijā

TĪRĪŠANA
Pārliecinieties, ka pirms ierīces apkopes darbiem tā ir 
atdzisusi.

Nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu.
Neizmantojiet metāla sūkļus, abrazīvus priekšmetus 
un abrazīvus/kodīgus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var 
sabojāt ierīces virsmas.

IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS VIRSMAS
• Tīriet virsmas ar mitru mikrošķiedras drānu. Ja tās ir ļoti 
netīras, pievienojiet ūdenim dažus pilienus mazgājamā 
līdzekļa ar neitrālu pH līmeni. Noslaukiet ar sausu drānu.
• Tīriet durvju stiklu ar piemērotu šķidro mazgāšanas 
līdzekli.
• Ik pa laikam vai gadījumos, kad kaut kas ir izšļakstījies, 
noņemiet rotējošo plati un tās pamatni, lai iztīrītu 
krāsns pamatni un notīrītu ēdiena atlikumus.
• Aktivizējiet Smart clean funkciju optimālai iekšējo 
virsmu tīrīšanai.
• Grils nav jātīra, jo lielais karstums izdedzina visus 
netīrumus. Lietojiet šo funkciju regulāri.

PIEDERUMI
Visus piederumus, izņemot kraukšķu plati, iespējams 
mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
Kraukšķu plate jāmazgā ar ūdeni un maigu tīrīšanas 
līdzekli. Noturīgus netīrumus paberziet ar drāniņu. 
Pirms tīrīšanas vienmēr ļaujiet kraukšķu platei atdzist.

PROBLĒMU RISINĀŠANA
Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums

Krāsns nedarbojas.
Strāvas pārrāvums.

Atvienojiet no elektrotīkla.

Pārbaudiet, vai elektrotīklā ir strāva un vai cepeškrāsns ir 
pievienota elektrības padevei.
Izslēdziet cepeškrāsni un vēlreiz ieslēdziet to, lai redzētu, 
vai kļūme ir novērsta.

Krāsns rada trokšņus arī tad, ja tā ir 
izslēgta. Darbojas dzesēšanas ventilators. Atveriet durvis, turiet tās atvērtas vai pagaidiet, līdz 

dzesēšana ir beigusies.

Ekrānā redzams burts “F” un skaitlis. Programmatūras kļūme. Sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas servisu un nosauciet 
numuru, kas norādīts pēc burta „F”.


