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SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

OLAS
NEIZMANTOJIET MIKRO-
VIĻŅU KRĀSNI  veselu olu 
pagatavošanai vai uz-
sildīšanai, ar vai bez 
čaulas, jo tās var uzsprāgt pat 
pēc mikroviļņu krāsns darbības 
beigām.

ŠO IERĪCI DRĪKST IZMANTOT  bērni, kuri 
ir vecāki par 8 gadiem, un per-
sonas ar fiziskiem, sensoriem vai 
garīgiem traucējumiem vai bez 
pieredzes un zināšanām par šo 
ierīci, ja tās tiek uzraudzītas  vai ir 
tikušas instruētas par ierīces dro-
šu lietošanu un izprot ar to saistī-
tos riskus. 

BĒRNI NEDRĪKST SPĒLĒTIES  ar ierīci. 

TIKAI BĒRNI, KURI IR VECĀKI PAR 8 GA-
DIEM UN TIEK UZRAUDZĪTI,  var izman-
tot, tīrīt vai veikt šīs ierīces apkopi .

NEKARSĒJIET VAI NEIZMANTOJIET 
UGUNSNEDROŠUS MATERIĀLUS  mikro-
viļņu krāsnī vai tās tuvumā. Izga-
rojumi var izraisīt aizdegšanos vai 
sprādzienu.

NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU  krāsni 
audumu, papīra, garšvielu, augu, 
koka, puķu, augļu vai citus dego-
šu materiālu žāvēšanai. 
Aizdegšanās risks.

JA MATERIĀLI KRĀSNĪ / ĀRPUS TĀS IR AIZ-
DEGUŠIES VAI DŪMO,  neatveriet tās 
durvis un izslēdziet krāsni. Atvie-
nojiet strāvas kabeli vai izskrūvē-
jiet drošinātāju jaudas slēdžu pa-
nelī.

NEPĀRCEPIET ĒDIENU.  Aizdegšanās 
risks.

NEATSTĀJIET MIKROVIĻŅU KRĀSNI BEZ 
UZRAUDZĪBAS,  it īpaši tad, ja gata-
vošanas procesā izmantojat papī-
ru, plastmasu vai citus ugunsne-
drošus materiālus. 
Papīrs var pārogļoties vai aizdeg-
ties, savukārt plastmasa ēdiena 
sildīšanas laikā var izkust.

NEIZMANTOJIET  šajā ierīcē kodīgas 
ķīmiskas vielas vai to izgarojumus. 
Mikroviļņu krāsns paredzēta ti-
kai ēdiena uzsildīšanai un gata-
vošanai. 
Tā nav paredzēta rūpnieciskai vai 
laboratoriskai izmantošanai.

RŪPĪGI IZLASIET ŠOS NORĀDĪJUMUS UN SAGLABĀJIET TURPMĀ
KĀM UZZIŅĀM
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SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

LLVV

IERĪCE UN TĀS ATKLĀTĀS DAĻAS 
LIETOŠANAS LAIKĀ VAR SASNIEGT ĻOTI 
AUGSTU  temperatūru.

IEVĒROJIET PIESARDZĪBU,  lai 
nepieskartos sildelementiem.

BĒRNI, KURI JAUNĀKI PAR 8 GADIEM  šo 
ierīci drīkst izmantot tikai tad, ja 
tiek nepārtraukti uzraudzīti.

NEIZMANTOJIET 
MIKROVIĻŅU  krāsni 
produktu 
sildīšanai 
hermētiski noslēgtos traukos. 
Spiediens palielinās un šādi 
trauki, atverot mikroviļņu krāsns 
durvis, var sprāgt vai izraisīt 
bojājumus.

JA NEPIECIEŠAMA STRĀVAS KABEĻA 
NOMAIŅA, , to drīkst aizstāt tikai 
ar oriģinālo vadu, kuru var 
iegādāties mūsu klientu 
apkalpošanas centrā. 
Strāvas kabeli drīkst 
nomainīt tikai apmācīts 
klientu apkalpošanas 
centra darbinieks.

APKOPI DRĪKST VEIKT 
TIKAI APMĀCĪTS KLIENTU 
APKALPOŠANAS CENTRA 
DARBINIEKS.  Neapmācīti 
cilvēki nedrīkst veikt krāsns 
apkopi vai labošanu, kas ietver 
vāku noņemšanu, kuri aizsargā 
mūs no negatīvā mikroviļņu 
enerģijas starojuma, jo tas var 
būt bīstami.

Nenoņemiet mikroviļņu krāsns 
pārsegus.
REGULĀRI PĀRBAUDIET,  vai durvju 
blīvējums un blīvējuma vietas 
nav bojātas. Ja blīvējums bojāts, 
ierīci nedrīkst lietot, kamēr to 
nav salabojis apmācīts klientu 
apkalpošanas centra tehniķis.

B R Ī D I N Ā J U M S !
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SVARĪGI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
ŠĪ IERĪCE PAREDZĒTA LIETOŠANAI TIKAI 
MĀJAS APSTĀKĻOS.  
ŠĪ IERĪCE PAREDZĒTA  iebūvēšanai. 
Neizmantojiet ierīci, ja tā nav pie-
stiprināta.
ŠĪ IERĪCE PAREDZĒTA  produktu un dzē-
rienu sakarsēšanai. Produktu, vai 
apģērba žāvēšana un siltumpalikt-
ņu, mājas čību, sūkļu, mitru drānu 
un tamlīdzīgu lietu sildīšana var iz-
raisīt traumu kā arī aizdegšanās vai 
ugunsgrēka risku.
MIKROVIĻŅU KRĀSNI NEDRĪKST DARBINĀT , 
ja tajā nav ievietoti produkti. Tāda 
veidā var sabojāt ierīci.
JA APGŪSTAT MIKROVIĻŅU KRĀSNS LIETO-
ŠANU,  ievietojiet tajā glāzi ūdens. 
Ūdens absorbē mikroviļņu enerģi-
ju un krāsns netiek bojāta.
NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU KRĀSNI  
uzglabāšanas nolūkiem.
PIRMS PAPĪRA VAI PLASTMASAS MAI-
SIŅU IEVIETOŠANAS KRĀSNĪ  noņe-
miet no tiem stiepļu aizdares.
CEPŠANA LIELĀ 
TAUKVIELU DAUDZUMĀ
NEIZMANTOJIET MIKROVIĻŅU KRĀSNI  
produktu cepšanai lielā taukvie-
lu daudzumā, jo eļļas 
temperatūru nav ie-
spējams kontrolēt.
LAI NEAPDEDZINĀTOS ,pieskaroties 
traukiem, krāsns daļām un pannai 
pēc ēdiena gatavošanas, izmanto-
jiet karstumizturīgos paliktņus vai 
krāsns cimdus.

ŠĶIDRUMI
PIEMĒRAM, DZĒRIENI VAI 
ŪDENS.   Šķidrumi var pār-
sniegt vārīšanās tem-
peratūru pat neradot acīmredza-
mu burbuļošanu. Tas var radīt pēkš-
ņu karstā šķidruma pārplūšanu pāri 
trauka malām.
Lai nepieļautu, ka tā notiek, izman-
tojiet zemāk minētās padomus:
1.  Neizmantojiet traukus ar tais-

nām malām un šauru kaklu.
2.  Pirms trauka ievietošanas 

krāsnī samaisiet šķidrumu un 
atstājiet traukā tējkaroti.

3.  Pēc uzsildīšanas ļaujiet trau-
kam brīdi pastāvēt, samaisiet 
šķidrumu vēlreiz un tad uz-
manīgi izņemiet trauku no 
krāsns.

UZMANĪBU
SĪKĀKAI INFORMĀCIJAI  vienmēr izman-
tojiet mikroviļņu krāsns pavārgrā-
matu, īpaši tad, ja ēdiena gata-
vošanai vai sildīšanai izmantojiet 
produktus, kuri satur alkoholu.

PĒC ZĪDAIŅU PĀRTIKAS  
vai šķidrumu uzsildī-
šanas pudelītēs vai 
mazuļiem paredzēta-
jos traukos, pirms lietošanas sa-
maisiet šķidrumu un pārbaudiet 
temperatūru. Tādējādi siltums iz-
platīsies vienmērīgi un tiks novērs-
ta iespēja applaucēties vai apde-
dzināties.
Pirms sildīšanas pārliecinieties, 
ka vāks un knupītis ir noņemts.
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PĀRBAUDIET VAI NOMINĀLU   plāksnītē 
norādītais spriegums atbilst mā-
jas elektrotīkla spriegumam.

NEŅEMIET NOST MIK-
ROVIĻŅU IEPLŪDES AIZ-
SARGPLĀKSNĪTES , kas 
atrodas krāsns do-
buma sānos. Tās 
neļauj mikroviļņu 
ieplūdes kanālos nonākt taukiem 
un ēdienu daļiņām.

PIRMS IERĪCES UZSTĀDĪŠANAS  pārlieci-
nieties, ka krāsnī nekas nav ievie-
tots. 

PĀRBAUDIET, VAI IERĪCE NAV BOJĀTA.  
Pārbaudiet, vai mikroviļņu krāsns 
durvis cieši saskaras ar durvju 
balstu, un iekšējais durvju blīvē-
jums nav bojāts. Iztukšojiet mik-
roviļņu krāsni un iztīriet tās iekš-
pusi ar mīkstu, mitru drānu.

NELIETOJIET ŠO IERĪCI , ja bojāts tās 
strāvas kabelis vai kontaktdakša, ja 
tā nedarbojas pareizi vai tā ir bo-
jāta vai tikusi nomesta zemē. Ne-
mērciet strāvas kabeli vai kontakt-
dakšu ūdenī. Nenovietojiet strāvas 
kabeli uz karstas virsmas. Tas var 
radīt elektriskās strāvas trieciena, 
aizdegšanās vai cita veida risku.

JA STRĀVAS KABELIS IR PĀRĀK ĪSS,  
nodrošiniet to, lai kvalificēts 
elektriķis vai apkopes darbi-
nieks ierīces tuvumā uzstā-
da kontaktligzdu.

STRĀVAS KABELIM  jābūt pietiekami 
garam, lai iebūvēto ierīci varētu 
ērti pievienot elektrotīklam.

LAI IERĪCES UZSTĀDĪŠANA  atbilstu 
spēkā esošiem drošības notei-
kumiem, nepieciešams izmantot 
daudzpolu atvienošanas slēdzi, 
kur minimālā atstarpe starp kon-
taktiem ir 3 mm.

UZSTĀDĪŠANA

P lāk ītē N

IERĪCES UZSTĀDĪŠANA

UZSTĀDOT IERĪCI  rīkojieties atbilstoši pievie-
notajai uzstādīšanas pamācībai.

PIRMS PIESLĒGŠANAS ELEKTROTĪKLAM
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ŠĪS IERĪCES  iezemēšana ir obligā-
ta.  Ražotājs neuzņemas atbildī-
bu par cilvēku un dzīvnieku gū-
tajām traumām, kā arī materiāla-
jiem zaudējumiem šo noteikumu 
neievērošanas gadījumā.

MIKROVIĻŅU KRĀSNS DARBOJAS TIKAI  
tad, ja tās ir durvis cieši aizvērtas.

PĒC PIESLĒGŠANAS

Ražotājs neatbild par problē-
mām, kas radušās, ja lietotājs 
nav ievērojis šos norādījumus.

VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

Funkcijas 
simboli

STOP/PAUZE
poga

ON/OFF 
poga

POWER 
poga

STARTA
poga

ATPAKAĻ
poga

IZVĒLES 
slēdzis

PULKSTEŅA 
poga

Digitālais
 displejs

Power
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TAUSTIŅU BLOĶĒŠANA / DROŠĪBAS SLĒDZIS

Lai atslēgtu taustiņu bloķēšanas 
funkciju, piespiediet un turiet pogu 
ATPAKAĻ 5 sekundes.

DURVIS IR JĀATVER UN JĀAIZVER,  piemēram, lai ievie-
totu ēdienu krāsnī, pirms tiek atbrīvots drošības 
slēdzis. Pretējā gadījumā displejā būs redzams 
uzraksts "door".

TAUSTIŅU BLOĶĒŠANAS FUNKCIJU VAR AKTI-
VIZĒT  nospiežot un paturot pogu AT-
PAKAĻ (apmēram 5 sec.), līdz brīdim, 
kad ciparu vietā parādīsies atslēgas simbols.

Atslēgas simbols izdzisīs pēc 
3 sekundēm un displejā būs 
redzams iepriekšējais attēls.

ROTĒJOŠĀ STIKLA PLATE
ROTĒJOŠO STIKLA PLATI VAR IZMANTOT  visiem gatavoša-
nas paņēmieniem. Tā savāc pilošās 
sulas un ēdienu paliekas, kas pretē-
jā gadījumā notraipītu un sasmērē-
tu mikroviļņu krāsns iekšpusi.

 � Novietojiet rotējošo stikla plati uz rotējošās 
plates pamatnes.

REŽĢIS
LIETOJIET REŽĢI,  kad gatavojat iz-
mantojot funkciju Grill vaiGrill 
Combi.

CRISP PAPLĀTES TURĒTĀJS
LAI IZŅEMTU KARSTO CRISP PAPLĀTI NO 
KRĀSNS,  izmantojiet speciālo, komplektāci-
jā esošo crisp turētāju.

CRISP PAPLĀTE
NOVIETOJIET ĒDIENU TIEŠI UZ 
CRISP PAPLĀTES.  
Par pamatni crisp paplātei 
vienmēr izmantojiet rotējošo stik-
la plati.

NENOVIETOJIET UZ CRISP PAPLĀTES NEKĀDUS TRAUKUS , 
jo tā ātri sakarst un var tos sabojāt.

CRISP PAPLĀTI  pirms lietošanas nepieciešams uz-
sildīt (maksimums 3 minūtes). Ja vēlaties uzsildīt 
crisp paplātes, vienmēr izmantojiet Crisp funkciju.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
TIRDZNIECĪBĀ IR PIEEJAMI  dažādi papildu piederu-
mi. Pirms to iegādes pārliecinieties, ka tie ir de-
rīgi lietošanai mikroviļņu krāsnī.

PĀRLIECINIETIES, KA TRAUKI, KURUS JŪS IZMANTOJAT  ir 
paredzēti mikroviļņu krāsnij un pirms to izman-
tošanas ēdiena pagatavoša-
nai pārbaudiet tos uz īsu 
brīdi ievietojot mikroviļ-
ņu krāsnī.

LIEKOT PRODUKTUS UN/VAI PIEDERUMUS  mikroviļņu 
krāsnī, pārliecinieties, ka tie nenonāk saskarē ar 
krāsns sienām. 
Jo īpaši tas attiecās uz piederumiem, kas iz-
gatavoti no metāla vai tiem ir metāla daļas.

JA PAPILDU PIEDERUMU SASTĀVĀ ESOŠAIS METĀLS  saska-
ras ar ierīces sienām tās darbības laikā, var ras-
ties dzirksteļošana un mikroviļņu krāsns var 
tikt bojāta.

PIRMS MIKROVIĻŅU KRĀSNS IESLĒGŠANAS VIENMĒR PĀR-
LIECINIETIES , ka rotējošā plate var brīvi griezties.

ROTĒJOŠĀS PLATES PAMATNE
IZMANTOJIET ROTĒJOŠO PAMATNI  zem ro-
tējošā stikla plates. Uz plates pa-
matnes nenovietojiet nekādas citas 
palīgierīces.

 � Ievietojiet plates pamatni mikroviļņu krāsnī.

PIEDERUMI
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LAI TURPINĀTU GATAVOŠANU PĒC FUNKCIJAS BEIGĀM:  
KAD DISPLEJĀ PARĀDĀS END,  jūs varat pagarināt ga-
tavošanas laiku par 30 sekundēm nospiežot 
pogu Start. Katru reizi, kad šī poga tiek nospiesta, 
gatavošanas laiks pieaug par 30 sekundēm.

KAD GATAVOŠANAS CIKLS BŪS BEIDZIES, 
10 MINŪŠU LAIKĀ, REIZI MINŪTĒ  atskanēs 
signāls. Lai izslēgtu skaņas signālu, 
nospiediet STOP pogu vai atveriet krāsns durvis.
PIEZĪME:  Ja durvis pēc ēdiena gatavošanas tiek 
atvērtas un aizvērtas, mikroviļņu krāsns iestatī-
jumi darbosies tikai 60 sekundes.

LAI PĀRTRAUKTU GATAVOŠANU:
GATAVOŠANU VAR PĀRTRAUKT,  lai pārbaudītu, ap-
grieztu otrādi vai apmaisītu ēdienu (Turn or 
stir), atverot ierīces durvis. Iestatījums darbo-
sies 10 minūtes.

LAI TURPINĀTU GATAVOŠANU:
AIZVERIET DURVIS  un nospiediet pogu 
Start VIENU REIZI. Gatavošanas tiks at-
sākta no tās vietas, kur tā tika apturēta. 
NOSPIEŽOT POGU START  DIVAS REIZES, laiks pieaugs 
par 30 sekundēm.

APMAISĪT VAI APGRIEZT ĒDIENU STIR OR TURN FOOD 
(TIKAI 6TH SENSE FUNKCIJĀM)

ON / OFF

PIEZĪME: JA ĀTRĀS ATKAUSĒŠANAS REŽĪMĀ, ĒDIENS NE-
TIEK APGRIEZTS  cepeškrāsns automātiski turpina 
darbību pēc 2 minūtēm. Tādā gadījumā atkau-
sēšana aizņems ilgāku laiku.

KAD IERĪCE TIEK IZSLĒGTA,  neviena poga un izvēles 
slēdzis nedarbojas (izņemot Starta pogu). Re-
dzams 24 stundu pulkstenis.

PIEZĪME: ŠAJĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS APRAKSTĀ  tiek 
pieņemts, ka cepeškrāsns ir ieslēgta.

JA IZMANTOJAT KĀDU NO 6TH SENSE FUNKCIJĀM  mikro-
viļņu krāsns darbība var tikt apturēta (atkarībā 
no izvēlētās programmas un produkta klases), 
liekot jums noprast, ka nepieciešams apgriezt 
ēdienu uz otru pusi (TURN FOOD).
Lai turpinātu gatavošanu:

 � Atveriet durvis.
 � Apgrieziet ēdienu.
 � Aizveriet durvis un atjaunojiet darbību, no-

spiežot Starta pogu.

IESLĒDZIET VAI IZSLĒDZIET IERĪCI  nospiežot 
ON/OFF pogu un paturot to ½ sekundi.

KAD IERĪCE TIEK IESLĒGTA  visas pogas un slēdži dar-
bojas parastā režīmā un 24 stundu pulkstenis 
netiek rādīts. 

GAIDĪŠANAS REŽĪMS

Kad ierīce atrodas Gaidīšanas režīmā, disple-
jā redzams tikai blāvs 24 stundu pulkstenis. 
Pagrieziet grozāmo izvēles slēdzi vai nospiediet 
jebkuru pogu, lai izslēgtu Gaidīšanas režīmu.

PĒC STOP POGAS NOSPIEŠANAS,  vai gadījumā, ja ierī-
ces lietotājs to nekādā veidā neizmanto noteik-
tu laiku, tad mikroviļņu krāsnī ieslēdzas Gaidī-
šanas režīms.

LLALAII TUTURPRPININĀTĀTUU GAGATAVOŠANU PĒC FUNKCIJAATAVOŠANU:

ns durvis

STOP / PAUZE / TURPINĀT GATAVOŠANU
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PRODUKTU IEDALĪJUMS GRUPĀS (TIKAI 6TH SENSE FUNKCIJĀM)

KAD LIETOJAT 6TH SENSE FUNKCIJAS ,lai sasniegtu vislabā-
kos rezultātus, mikroviļņu krāsnij jāzina, kuru pro-
duktu grupu tai jāizmanto. Produktu grupas numurs 
un simbols parādās brīdī, kad jūs izvēlaties produktu 
grupu izmantojot grozāmo izvēles slēdzi.

PRODUKTU IEDALĪJUMS GRUPĀS  ir uzskaitīts tabulu 
veidā katrai 6th Sense funkcijai.

ŠIS MIKROVIĻŅU KRĀSNS PRODUKTU GRUPAS RĀDĪTĀJS  
norāda, kura produktu grupa tiek izmantota 
funkcijās, kas izvēlas produktu grupas .

D LIETOJ

 

PĀRTIKA

GAĻA (100 g - 2.0 kg)

PUTNU GAĻA (100 g -

PRODUKTU PAGATAVOŠANAI, KURI NAV UZSKAITĪTI ŠAJĀ 
TABULĀ  un, kuru svars ir mazāks vai lielāks par 
ieteikto svaru, izmantojiet funkciju "Ēdiena ga-
tavošana un uzsildīšana mikroviļņu režīmā".

6th SENSE
Uzsildīšana

Pusdienu 
šķīvis

Saldēti
produkti

Saldēta 
lazanja Zupa Dzērieni

6th SENSE
Gatavošana

Cepti 
kartupeļi

Svaigi
dārzeņi

Saldēti
dārzeņi

Konservēti 
dārzeņi Popkorns

6th SENSE

Crisp (apbrūnināšana)

Kartupeļi frī
Pica 
ar plānu 
garoziņu

Pica dziļajā 
pannā (biezā 
pica)

Vistu spārniņi 
Buffalo gaumē/
vistas nageti

Zivju pirkstiņi
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KAD FUNKCIJAS DARBĪBA IR BEIGUSIES, , krāsns var uz-
sākt atdzesēšanas procesu. Tas nozīmē, ka viss ir 
kārtībā un displejā parādīsies uzraksts “Cool On”.
Kad beigsies šis process krāsns automātiski iz-
slēgsies

NOSPIEDIET POGU ATPAKAĻ , lai īslaicīgi 
ieslēgtu 24 stundu pulksteni, kamēr 
displejā rādās uzraksts “Cool ON”.

ATDZESĒŠANAS PROCESU  var pārtraukt, atverot dur-
vis, nekādā veidā nekaitējot krāsnij.

ATDZESĒŠANA

q NOSPIEDIET POGU CLOCK (TURIET PIESPIESTU ½ SEKUNDI).  (Kreisajā pusē sāks mirgot divi skaitļi (stundas)).

w PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI,  lai iestatītu stundas.

e NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI.  (Labajā pusē sāks mirgot divi skaitļi (minūtes).

r PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI , lai iestatītu minūtes.

t NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI VĒLREIZ , lai apstiprinātu veiktās izmaiņas.

PULKSTENIS IR IESTATĪTS UN SĀK DARBOTIES.

PULKSTEŅA IESTATĪŠANA

KAD IERĪCE PIRMO REIZI TIEK PIEVIENOTA 
ELEKTROTĪKLAM  jums tiks piedāvāts 
iestatīt pulksteni.

JA RODAS TRAUCĒJUMI ELEKTRĪBAS PADEVĒ,  
pulkstenis sāks mirgot un tas būs jā-
iestata no jauna.

Power
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JAUDAS PAKĀPE

TIKAI MIKROVIĻŅU REŽĪMĀ

JAUDA IETEIKTAIS PIELIETOJUMS:

1000 W
SILDOT  ūdeni, zupas, kafiju, tēju vai citus dzērienus, kas satur lielu ūdens daudzumu. 
Samaziniet jaudu, ja ēdiena sastāvā ir olas vai krējums.

800 W GATAVOJOT  dārzeņus, gaļu, utt.

650 W GATAVOJOT  zivis.

500 W
RŪPĪGĀKAI GATAVOŠANAI , piem., mērcēm ar augstu olbaltumvielu saturu, siera un olu ēdie-
niem un, ja nepieciešams pabeidzot gatavošanu sautējot katlā.

350 W LĒNI VĀROT SAUTĒJUMUS,  kausējot sviestu un šokolādi.

160 W ATKAUSĒŠANAI.  Sviesta un siera kausēšanai.

90 W SALDĒJUMA  kausēšana

0 W TIKAI TAD, KAD TIEK LIETOTS  taimeris.

ĒDIENA GATAVOŠANA UN SILDĪŠANA AR MIKROVIĻŅIEM

Ieslēdziet mikroviļņu funkciju nospiežot    pogu un veiciet zemāk minētās darbības:

q GRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI,  līdz jūs atradīsiet mikroviļņu funkciju.

w NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI,  lai apstiprinātu savu izvēli.

e PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI,  lai iestatītu mikroviļņa jaudas līmeni.

r NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI,  lai apstiprinātu savu izvēli.

t  PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI,  lai iestatītu gatavošanas laiku.

y NOSPIEDIET POGU START VAI ARĪ IZVĒLES SLĒDZI.

TIKLĪDZ SĀCIES GATAVOŠANAS PROCESS:  
Laiku var viegli pagarināt ar intervālu ik pa 30 sekundēm, nospiežot 
pogu Start. Ar katru reizi laiks pagarināsies par 30 sekundēm. Laiku var 
arī izmainīt pagriežot izvēles slēdzi, lai pagarinātu vai saīsinātu laiku.
PRODUKTU GATAVOŠANAS LAIKĀ  jūs varat mainīt gatavošanas laiku un/
vai jaudas līmeni.

<= Nospiežot vēlamo pogu: =>

IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU  parastai ga-
tavošanai un sildīšanai, piem., dār-
zeņiem, zivij, kartupeļiem un gaļai.

Power

Power
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q ATVERIET DURVIS  un ievietojiet produktus mikroviļņu krāsnī. 
Aizveriet durvis.

w NOSPIEDIET POGU START, LAI AUTOMĀTISKI SĀKTU  mikroviļņu krāsns 
darbību ar tās pilnu jaudu (900 W) un iestatītu gatavoša-
nas laiku 30 sekundes. Ar katru pogas nospiešanas reizi laiks 
pieaugs par 30 sekundēm.

ĀTRĀ UZSĀKŠANA

ŠO FUNKCIJU IZMANTO , lai ātri uzsildī-
tu produktus ar lielu ūdens saturu, 
piemēram, zupas, kafiju vai tēju.

Power

LAIKU VAR MAINĪT ARĪ, PAGRIEŽOT IZVĒLES SLĒDZI , lai pagarinātu vai saīsi-
nātu laiku pēc funkcijas ieslēgšanas.

PIEZĪME:
ŠĪ FUNKCIJA IR PIEEJAMA TIKAI TAD, , ja mikroviļņu krāsns ir izslēgta vai 
atrodas gaidīšanas režīmā, turpretim daudzfunkcionālais slēdzis 
atrodas stāvoklī Microwave (Mikroviļņi).
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VEICIET VISU ATBILSTOŠI  funkcijai" Ēdiena gatavošana 
un uzsildīšana mikroviļņu režīmā" un izvēlieties jau-
das līmeni 160 W, ja atkausēšana notiek manuāli.

REGULĀRI PĀRBAUDIET ĒDIENU.  Laika gaitā jūs iemā-
cīsities noteikt gatavošanai nepieciešamo laiku 
pēc intuīcijas.

MANUĀLĀ ATKAUSĒŠANA

KAD PRODUKTS IR DAĻĒJI ATKUSIS  apgrieziet to uz 
otru pusi.

VĀRĪTS ĒDIENS, SAUTĒJUMI UN GAĻAS MĒRCES  
atkūst labāk, ja atkausēšanas laikā tos 

apmaisa.

VEICOT ATKAUSĒŠANU  ēdienu ieteicams ne-
atkausēt līdz galam, bet ļaut, lai process 

beidzas pēc mikroviļņu krāsns izslēgšanas.

PABEIDZOT ATKAUSĒŠANU PĒC MIKROVIĻŅU KRĀSNS IZ-
SLĒGŠANAS  vienmēr var iegūt 
labāku rezultātu, jo tempe-
ratūra visam ēdienam tiek 
sadalīta vinmērīgi.

SALDĒTUS PRODUKTUS PLASTMASAS MAISIŅOS,  plast-
masas plēvēs vai kartona pakās var tieši likt 
krāsnī, pārliecinoties, ka iepakojums nesa-
tur metāla daļas (piem., metāla stieples).

IEPAKOJUMA FORMA  ietekmē atkausēšanas 
laiku. Produkti seklākos iepakojumos 
atkusīs ātrāk nekā dziļākos iepakojumos.

ATDALIET GABALUS  kad tie sāk atkust. 
Atsevišķus gabalus atkausēt ir daudz vieglāk.

PĀRKLĀJIET PRODUKTU DAĻAS  ar nelie-
liem folijas gabaliņiem, gadījumā 
ja tās sāk uzkarst (piem., vistu 
kājas un spārnu gali).



86

LV

ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA

Ieslēdziet mikroviļņu funkciju nospiežot    pogu un veiciet zemāk minētās darbības:

q GRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI,  līdz jūs atradīsiet ātrās atkausēšanas funkciju.

w NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI,  lai apstiprinātu savu izvēli.

e PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI , lai izvēlētos nepieciešamo produktu grupu.

r NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI , lai apstiprinātu savu izvēli.

t  PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI ,lai iestatītu produkta svaru.

y NOSPIEDIET STARTA POGU.

IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU,  lai atkausē-
tu gaļu, putnu gaļu, zivis, dārzeņus
un maizi.
Ātro atkausēšanu (Jet Defrost) va-
jadzētu izmantot tad, ja neto svars 
ir starp 100 g and 2.5 kg.

VIENMĒR NOVIETOJIET ĒDIENU  uz rotējo-
šās stikla plates.

Power

KAD BŪS PAGĀJUSI PUSE NO ATKAUSĒŠANAS LAIKĀ,  ie-
rīces darbība tiks apturēta un tas liks jums no-
prast, ka ir laiks apgriezt ēdienu (TURN).

 � Atveriet durvis.
 � Apgrieziet ēdienu.
 � Aizveriet durvis un atjaunojiet darbību, no-

spiežot Starta pogu.

PIEZĪME:  Ja ēdiens netiks apgriezts, krāsns auto-
mātiski ieslēgsies pēc 2 min. Šādā gadījumā at-
kausēšanas laiks būs ilgāks.
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SVARS:
ŠAI FUNKCIJAI IR JĀZINA  produkta masa. Tādā gadījumā krāsns auto-
mātiski aprēķinās nepieciešamo laiku funkcijas pabeigšanai.
JA SVARS IR MAZĀKS VAI LIELĀKS PAR IETEICAMO:  Veiciet visu atbilstoši 
funkcijai" Ēdiena Gatavošanaun uzsildīšana mikroviļņu krāsnī” 
un atkausēšanai izvēlieties jaudas līmeni 160 W.

SALDĒTI PRODUKTI:
JA PRODUKTU TEMPERATŪRA PĀRSNIEDZ  dziļās sasaldēšanas temperatū-
ru (-18°C),  izvēlaties produktus, kuri sver mazāk.
JA PRODUKTA TEMPERATŪRA IR ZEMĀKA PAR  dziļas sasaldēšanas tempe-
ratūru (-18°C),  izvēlaties produktus, kuru svars ir lielāks.

PRODUKTI PADOMI

q GAĻA  (100 g - 2.0 kg) MALTA GAĻA,  kotletes, steiki vai cepeši.

w VISTAS GAĻA   (100 g - 2.5 kg) VESELA VISTA , gabaliņi vai filejas.

e ZIVS   (100 g - 1.5 kg) VESELS STEIKS  vai filejas.

r DĀRZEŅI   (100 g - 1.5 kg) DAŽĀDI DĀRZEŅI,  zirņi, brokoļi. utt.

t MAIZE   (100 g - 1.0 kg) KLAIPS,  bulciņas vai apaļmaizītes.

PRODUKTIEM, KURI NAV UZSKAITĪTI ŠAJĀ TABULĀ  un, kuru svars ir mazāks vai lielāks par ieteikto svaru, iz-
mantojiet funkciju "Ēdiena gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu režīmā" un atkausēšanai izvēlie-
ties 160 W.

ĀTRĀ ATKAUSĒŠANA
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GRILL

Ieslēdziet mikroviļņu funkciju nospiežot    pogu un veiciet zemāk minētās darbības:

q GRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI , līdz atradīsiet funkciju Grill.

w NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI , lai apstiprinātu savu izvēli.

e PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI , lai iestatītu gatavošanas laiku.

r NOSPIEDIET STARTA POGU.

IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI  ātri ap-
brūninātu uz režģa novietotus pro-
duktus.

NOVIETOJIET ĒDIENU  uz režģa. Apgrieziet ēdienu gatavošanas laikā.

PĀRLIECINIETIES, KA TRAUKI , kurus jūs izmantojat grilēšana ir karstumiz-
turīgi un tie paredzēti lietošanai mikroviļņu krāsnī.

NEIZMANTOJIET GRILĒŠANAI PLASMASAS  traukus. Tie izkusīs. Arī koka un 
papīra priekšmeti tam nav piemēroti.

Power
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GRILL COMBI

Ieslēdziet mikroviļņu funkciju nospiežot    pogu un veiciet zemāk minētās darbības:

q GRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI , līdz atradīsiet funkciju Grill Combi.

w NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI , lai apstiprinātu savu izvēli.

e PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI , lai iestatītu mikroviļņa jaudas līmeni.

r NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI , lai apstiprinātu savu izvēli.

t PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI , lai iestatītu gatavošanas laiku.

y NOSPIEDIET STARTA POGU.

TIKLĪDZ SĀCIES GATAVOŠANAS PROCESS:  
Laiku var viegli pagarināt ar intervālu ik pa 30 sekundēm, nospiežot 
pogu Start. Ar katru reizi laiks pieaugs par 30 sekundēm. Laiku var arī 
izmainīt pagriežot izvēles slēdzi, lai pagarinātu vai saīsinātu laiku.
PRODUKTU GATAVOŠANAS LAIKĀ  jūs varat mainīt gatavošanas laiku un/vai 
jaudas līmeni.

<= Nospiežot vēlamo pogu: =>

MAKSIMĀLI IESPĒJAMAIS  mikroviļņu krāsns jaudas līmenis, izmantojot režī-
mu „Grill Combi”, ir ierobežots līdz rūpnīcas iestatījumam.
NOVIETOJIET ĒDIENU  uz režģa vai uz rotējošās stikla plates.

LIETOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI  pagatavo-
tu lazanju, zivi vai kartupeļu sace-
pumu.

Power

Power

FUNKCIJA GRILL COMBI

JAUDA: IETEIKTAIS PIELIETOJUMS:

650 W GATAVOJOT DĀRZEŅUS UN SACEPUMUS

350 - 500 W GATAVOJOT PUTNU GAĻU UN LAZANJU

160 - 350 W GATAVOJOT ZIVIS UN SALDĒTUS SACEPUMUS

160 W GATAVOJOT GAĻU

90 W AUGĻU SACEPUMS

0 W TIKAI APBRŪNINOT GATAVOŠANAS LAIKĀ
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CRISP

Ieslēdziet mikroviļņu funkciju nospiežot    pogu un veiciet zemāk minētās darbības:

q GRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI , līdz atradīsiet funkciju Crisp.

w NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI , lai apstiprinātu savu izvēli.

e PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI , lai iestatītu gatavošanas laiku.

r NOSPIEDIET STARTA POGU.

IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU, LAI  uzsildītu 
un gatavotu picas, kā arī citus mīk-
las izstrādājumus. Tā ir izmantoja-
ma arī, cepot speķi ar olām, desi-
ņas, hamburgerus, utt.

erPower

KRĀSNĪ AUTOMĀTISKI  sāks darboties mikroviļņu un Grill funkcija, kas 
uzkarsēs crisp paplāti. Šādā veidā crisp paplāte, ļoti ātri sasniegs 
nepieciešamo temperatūru, lai padarītu ēdienu kraukšķīgu un 
zeltaini brūnu.

PĀRLIECINIETIES,  ka crisp paplāte ir novietota pareizi, tie-
ši pa vidu uz rotējošās stikla pamatnes.

IZMANTOJOT ŠO FUNKCIJU, MIKROVIĻŅU KRĀSNS UN CRISP PAPLĀTE  
kļūst ļoti karsta.

NENOVIETOJIET KARSTU CRISP PAPLĀTI  uz virsmām, kuras nav karstuma 
izturīgas.

IZVAIRIETIES NO PIESKARŠANĀS  sildelementiem.

LAI IZŅEMTU KARSTO CRISP PLATI NO KRĀSNS,  izmantojiet karstumistu-
rīgos cimdus vai speciālos crisp paplātes turētājus, kas ietilpst 
komplektācijā.

ŠAI FUNKCIJAI LIETOJIET TIKAI  komplektācijā esošo crisp paplāti.
Jūs nesasniegsiet vēlamo rezultātu, ja izmantojot šo 
funkciju lietosiet citas veikalā nopērkamās crisp pa-
plātes.
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PRODUKTI PADOMI

q PUSDIENU ŠĶĪVIS  (250 g - 500 g)

SILDĪT AR VĀKU.
LABĀKAM REZULTĀTAM,  gatavojiet produktus ņemot 
vērā ieteikumus, kas atrodas nākamajā lapā.

w SALDĒTI PRODUKTI   (250 g - 500 g)
IEVĒROJIET UZ IEPAKOJUMA MINĒTOS NORĀDĪJUMUS,  t.i., 
ventilāciju, iepakojuma sadurstīšanu, utt.

e SALDĒTA LAZANJA   (250 g - 500 g) SILDĪT AIZVĒRTU,  ja nepieciešams, apgriezt.

r ZUPA   (200 g - 800 g)
UZSILDIET BEZ VĀKA  atsevišķās bļodās vai vienā lie-
lā bļodā.

t DZĒRIENI   (100 g - 500 g) SILDĪT BEZ VĀKA.

PRODUKTU PAGATAVOŠANAI, KAS NAV UZSKAITĪTI ŠAJĀ TABULĀ  un, kuru svars ir mazāks vai lielāks par ieteik-
to svaru, izmantojiet funkciju "Ēdiena gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu režīmā".

Ieslēdziet mikroviļņu funkciju nospiežot    pogu un veiciet zemāk minētās darbības:

q GRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI , līdz atradīsiet 6th Sense funkciju.

w NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI , lai apstiprinātu savu izvēli.

e GRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI , līdz jūs atradīsiet 6th Sense Uzsildīšanas funkciju.

r NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI , lai apstiprinātu savu darbību.

t  PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI , lai izvēlētos nepieciešamo pro-
duktu grupu.

y NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI , lai apstiprinātu savu izvēli.

u PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI , lai iestatītu produkta svaru.

i NOSPIEDIET STARTA POGU.

IZMANTO ŠO FUNKCIJU  saldēta, atvēsi-
nāta vai istabas temperatūrā esoša 
gatavā ēdiena uzsildīšanai.

NOVIETOJIET ĒDIENU  uz mikroviļņu 
krāsnīm paredzēta, karstumisturī-
ga pusdienu šķīvja vai trauka.

Power

6TH SENSE UZSILDĪŠANA
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LIETOJOT ŠO FUNKCIJU  vienmēr pārklājiet produk-
tus, izņemot gadījumus, kad jāuzsilda atdzisu-
šas zupas, jo šajā gadījumā pārklāt produk-

tus ar vāku nav nepieciešams.

JA PRODUKTS JAU IR  iepakojumā ar vāku, 
tas ir jāiegriež 2-3 vietās, tā, lai liekais 

spiediens sildīšanas laikā varētu izplūst 
pa šiem caurumiem.

PLASTMASAS FOLIJA  jāiegriež 
vai jāsadursta ar dakšu, lai 
atbrīvotu lieko spiedienu 
un izvairītos no folijas sa-
sprāgšanas, jo gatavojot 
veidojas tvaiks, kā rezultātā 
folija uzpūšas.

KAD JŪS GLABĀJAT  ēdienu leduskapī vai ievietojat to 
sasildīšanai mikroviļņu krāsnī, sakārtojiet ēdienu 

tā, lai produkti, kuri ir 
biezāki un blīvāki at-
rastos uz šķīvja ārē-
jās malas un plānā-
kie vai ne tik blīvie 
produkti,šķīvja vidū.

PLĀNAS GAĻAS ŠĶĒLES NOVIETOJIET  vienu virs otras 
vai pamīšus.

BIEZĀKAS ŠĶĒLES,  tādas, kā viltotā zaķa šķēles un 
arī desiņas vajadzētu likt tuvu vienu otrai.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS VIENMĒR BŪS 
LABĀKS, JA PĒC GATAVOŠANAS CIK-
LA BEIGĀM ATSTĀSIET PRODUKTUS 
KRĀSNĪ  uz 1-2 minūtēm.

SILDĪŠANAS LAIKĀ APMAISĪT 
PRODUKTU SILDĪŠANAS LAIKĀ  krāsns var pārtraukt 
darbību (atkarībā no programmas), kas norāda 
uz to, ka ēdienu nepieciešams apmaisīt (STIR).

 � Atveriet durvis.
 � Apmaisiet ēdienu.
 � Aizveriet durvis un atjaunojiet darbību, no-

spiežot Starta pogu.

PIEZĪME.  Ja ēdiens netiek apmaisīts, mikroviļņu 
krāsns ieslēgsies automātiski pēc 1 min. Šādā 
gadījumā sildīšanas laiks būs ilgāks.

LIETOJOT ŠO FUNKCIJU vienmēr pārkenu leduskapī vai ievietojat toJŪS GLABĀ roduk

6TH SENSE UZSILDĪŠANA
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PRODUKTI PADOMI

q CEPTI KARTUPEĻI  (200 g - 1.0 kg)

SADURSTIET KARTUPEĻUS  un ielieciet tos karstumizturī-
gā un mikroviļņu krāsnīm paredzētā šķīvī. Apgrie-
ziet kartupeļus, kad ieslēdzas krāsns skaņas signāls. 
Ņemiet vērā, ka krāsns, šķīvis un maltīte ir karsta.

w SVAIGI DĀRZEŅI   (200 g - 800 g)

SAGRIEZIET DĀRZEŅUS  vienādās daļās. Pievienojiet 
2–4 ēdamkarotes ūdens un uzlieciet vāku. Ap-
maisiet, kad krāsnī atskanēs skaņas signāls.

e SALDĒTI DĀRZEŅI   (200 g - 800 g)
CEPT AR VĀKU.  Apmaisiet, kad krāsnī atskanēs ska-
ņas signāls.

r KONSERVĒTI DĀRZEŅI   (200 g - 600 g)
IZLEJIET ĀRĀ  lielāko daļu šidruma un cepiet mikro-
viļņu krāsnīm paredzētā traukā ar vāku.

t POPKORNS   (100 g)

VIENĀ REIZĒ PAGATAVOJIET TIKAI VIENU IEPAKOJUMU.  Ja 
nepieciešamas vairākas popkorna porcijas, pa-
gatavojiet tās vienu pēc otra.

PRODUKTU PAGATAVOŠANAI, KAS NAV UZSKAITĪTI ŠAJĀ TABULĀ  un, kuru svars ir mazāks vai lielāks par ieteik-
to svaru, izmantojiet funkciju "Ēdiena gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu režīmā".

Ieslēdziet mikroviļņu funkciju nospiežot    pogu un veiciet zemāk minētās darbības:

q GRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI , līdz atradīsiet 6th Sense funkciju.

w NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI , lai apstiprinātu savu izvēli.

e GRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI ,līdz jūs atradīsiet 6th Sense Cepšanas funkciju.

r NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI , lai apstiprinātu savu izvēli.

t  PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI , lai izvēlētos nepieciešamo 
produktu grupu.

y NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI , lai apstiprinātu savu izvēli.

u PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI , lai iestatītu nepieciešamo svaru.

i NOSPIEDIET STARTA POGU.

IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU  TIKAI cep-
šanai. 6th Sense Cepšanas funkci-
ju var izmantot tikai tām produktu 
grupām, kuras minētas zemāk.

Power

6TH SENSE CEPŠANA

PLASTIKA PLĒVE  jāiegriež vai jāsadursta ar dak-
šu, lai atbrīvotu lieko spiedienu un izvairītos 
no plēves sasprāgšanas, jo gatavojot veido-
jas tvaiks, kā rezultātā folija uzpūšas.
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PRODUKTI PADOMI

q KARTUPEĻI FRĪ  (200 g - 500 g)
IZKLĀJIET KARTUPEĻUS FRĪ  uz crisp paplātes vienmērī-
gā slānī. Ja nepieciešams, pārkaisiet ar sāli.

w PICAS, PLĀNA GAROZIŅA   

 (200 g - 500 g)
Picām ar plānu garoziņu.

e PICA, DZIĻAJĀ PAPLĀTĒ (BIEZĀ PICA)   

 (200 g - 800 g)
Picām ar biezu garoziņu.

r SPĀRNIŅI BUFFALO GAUMĒ / 

 VISTAU NAGETI   (200 g - 500 g)

LAI PAGATAVOTU VISTU NAGETUS , crisp paplāti nepiecie-
šams ieziest ar eļļu.

t ZIVJU PIRKSTIŅI   (200 g - 500 g)

IEVIETOJIET ZIVJU PIRKSTIŅUS IERĪCĒ,  tā, lai starp tiem 
būtu ievērojams attālums. Apgrieziet ēdienu , 
kad ierīce liks jums to darīt.

PRODUKTU PAGATAVOŠANAI, KAS NAV UZSKAITĪTI ŠAJĀ TABULĀ  un, kuru svars ir mazāks vai lielāks par ieteik-
to svaru, izmantojiet funkciju "Ēdiena gatavošana un uzsildīšana mikroviļņu režīmā".

Ieslēdziet mikroviļņu funkciju nospiežot    pogu un veiciet zemāk minētās darbības:

q GRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI , līdz jūs atradīsiet 6th Sense funkciju.

w NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI,  lai apstiprinātu savu izvēli.

e GRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI , līdz jūs atradīsiet 6th Sense Crisp funkciju.

r NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI,  lai apstiprinātu savu izvēli.

t  PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI , lai izvēlētos nepieciešamo pro-
duktu grupu.

y NOSPIEDIET IZVĒLES SLĒDZI,  lai apstiprinātu savu izvēli.

u PAGRIEZIET IZVĒLES SLĒDZI,  lai iestatītu nepieciešamo svaru.

i NOSPIEDIET STARTA POGU.

IZMANTOJIET ŠO FUNKCIJU  TIKAI ēdiena 
apgrauzdēšanai. 6th Sense Crisp funk-
ciju var izmantot tikai tām produktu 
grupām, kuras minētas zemāk.

NOVIETOJIET ĒDIENU  uz crisp paplātes.

Power

6TH SENSE CRISP



95

LV

VAR MAZGĀT TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNĀ:

ROTĒJOŠĀS PLATES PAMATNE.

ROTĒJOŠĀ STIKLA PLATE.

CRISP PAPLĀTES TURĒTĀJS.

REŽĢI.

UKU MAZGĀĀJAMAMĀĀ MAMAŠĪŠĪŠĪNĀNĀNĀ::

PARASTI TĪRĪŠANA IR VIENĪGAIS , kas ne-
pieciešams apkopei.
JA MIKROVIĻŅU KRĀSNS NETIKS  uzturē-
ta tīra, tās virsma var tikt bojāta, 
kas savukārt var ietekmēt ierīces 
ekspluatācijas ilgumu un, iespē-
jams, radīt bīstamu situāciju.

NEIZMANTOJIET METĀLISKUS SŪKĻUS, 
ABRAZĪVUS TĪRĪŠANAS LĪDZEK-
ĻUS,  tērauda diegu sūkļus, 
raupjas drānas,utt., ku-
ras var sabojāt vadības 
pulti, kā arī mikroviļņu krāsns iekšējās un 
ārējās virsmas. Izmantojiet sūkli ar maigu tī-
rīšanas līdzekli vai papīra dvieli un izsmidzi-
nāmo stikla tīrīšanas līdzekli. Uzsmidziniet 
stikla tīrīšanas līdzekli uz papīra dvieļa.
NESMIDZINIET TO  tieši uz mikroviļņu krāsns.

REGULĀRI,  it īpaši tad, ja kaut kas ir izlijis, izņe-
miet rotējošo plati un tās pamatni, 
un kārtīgi iztīriet krāsni.

ŠĪ MIKROVIĻŅU KRĀSNS PAREDZĒTA  dar-
bībai ar uzliktu rotējošo plati.

APKOPE UN TĪRĪŠANA

APKOPE UN TĪRĪŠANA

NEIZMANTOJIET  mikroviļņu krāsni, ja rotējo-
šā plate ir izņemta, lai to notīrītu.

LAI NOTĪRĪTU IEKŠĒJĀS VIRSMAS, DURVJU PRIEKŠĒJO UN AIZ-
MUGURĒJO VIRSMU, KĀ ARĪ ATVĒRUMU, IZMANTOJIET SAU-
DZĪGU TĪRĪŠANAS LĪDZEKLI,  ūdeni un mīkstu drānu.

NEPIEĻAUJIET TAUKU  vai ēdiena palieku sa-
krāšanos ap durvīm.

NOTURĪGU TRAIPU TĪRĪŠANAI  ielejiet tasītē udeni un pa-
vāriet to krāsnī 2-3 minūtes. Tvaiks atmiekšķēs 
traipus.

SMAKU LIKVIDĒŠANAI KRĀSNĪ  tasei ūdens pievieno-
jiet nedaudz citrona sulas, novietojiet to uz ro-
tējošās plates un vāriet dažas minūtes.

TĪROT MIKROVIĻŅU KRĀSNIS , neiz-
mantojiet tvaika tīrīšanas ie-
rīces.

GRILA SILDELEMENTS  nav jātīra, jo tā lielais karstums 
izdedzina visus taukus, bet augšējam panelim 
zem grila ir nepieciešama regulāra tīrīšana.
Tīrīšanai izmantojiet sūkli, tīrīšanas līdzekli un 
siltu ūdeni. Ja grils netiek izmantots regulāri, tas 
būtu jāiedarbina reizi mēnesī uz 10 minūtēm.

JĀTĪRA UZMANĪGI:
CRISP PAPLĀTE  jātīra ūdenī ar 
maigu tīrīšanas līdzekli. 
Stipri taukainās vietas jātīra 
ar beržamo sūkli un maigu 
tīrīšanas līdzekli.

VIENMĒR  ļaujiet crisp paplātei pirms tīrīšanas at-
dzist.

NE  mērciet crisp paplāti ūdenī un neska-
lojiet to, kamēr tā nav atdzisusi. Strauja 
atdzesēšana var to sabojāt.

NELIETOJIET TĒRAUDA MATIŅU BERŽAMOS SŪK-
ĻUS.  Ar tiem var saskrāpēt virsmu
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TEHNISKIE DATI

PROBLĒMU RISINĀŠANA

JA NEPIECIEŠAMA STRĀVAS KABEĻA NOMAIŅA  to 
drīkst aizstāt tikai ar oriģi-
nālo vadu, kuru var iegādā-
ties mūsu klientu apkalpo-
šanas centrā. Strāvas kabeli 
drīkst nomainīt tikai apmā-
cīts klientu apkalpošanas 
centra darbinieks.

APKOPI DRĪKST VEIKT TIKAI KLIEN-
TU APKALPOŠANAS CENTRA DARBI-
NIEKS.  Neapmācīti cilvēki ne-
drīkst veikt krāsns apkopi vai 
labošanu, kas ietver vāku no-
ņemšanu, kuri aizsargā mūs 
no negatīvā mikroviļņu enerģijas staroju-
ma, jo tas var būt bīstami.
NENOŅEMIET MIKROVIĻŅU KRĀSNS PĀRSEGUS.

JA MIKROVIĻŅU KRĀSNS NEDARBOJAS,  neizsauciet apko-
pes darbinieku, pirms neesiet noskaidrojis, vai:

 � Rotējošā plate un tās pamatne atrodas tam 
paredzētajā vietā.

 � Durvis ir kārtīgi aizvērtas.
 � Pārbaudiet drošinātājus un pārliecinieties, 

ka strāvas padeve ir ieslēgta.
 � Pārbaudiet, vai mikroviļņu krāsnī ir pietie-

kama ventilācija.
 � Uzgaidiet 10 minūtes, tad vēlreiz mēģiniet 

ieslēgt mikroviļņu krāsni.
 � Pirms mikroviļņu krāsns atkārtotas ieslēgšanas 

atveriet tās durvis un pēc tam tās aizveriet.
 � Atvienojiet cepeškrāsni no elektrotīkla. Pa-

gaidiet 10 minūtes un tad mēģiniet atjau-
not darbību vēlreiz.

TAS IR NEPIECIEŠAMS , lai izvairītos no nevajadzīgiem 
zvaniem, par kuriem pēc tam būs jāmaksā.
Ja tomēr nepieciešams zvanīt uz servisa cen-
tru, lūdzu nosauciet mikroviļņu krāsns sērijas un 
modeļa numuru (skat. servisa uzlīmi). Turpmā-
kos norādījumus skatiet garantijas dokumentā.

DATI PAR SILDĪŠANAS FUNKCIJAS PĀRBAUDI

SASKAŅĀ AR IEC 60705.
STARPTAUTISKĀ ELEKTROTEHNISKĀ KOMISIJA  ir izstrādājusi standartus salīdzinošām sildīšanas funkcijas veiktspējas 
pārbaudēm dažādām mikroviļņu krāsnīm. Šai mikroviļņu krāsnij ieteicams izmantot šādus parametrus.

PĀRBAUDE DAUDZUMS APTUVENAIS LAIKS JAUDAS LĪMENIS TRAUKS

12.3.1 1000 g 12–13 MIN 650 W  PYREX 3.227

12.3.2 475 g 5 ½ MIN 650 W  PYREX 3.827

12.3.3 900 g 13–14 MIN. 750 W  PYREX 3.838

13.3 500 g 10 MIN 160 W

SPRIEGUMS 230 V/50 Hz

JAUDAS PATĒRIŅŠ 2300 W

DROŠINĀTĀJS 10 A

MIKROVIĻŅU IZEJAS JAUDA 1000 W

GRILL 800 W

ĀRĒJIE IZMĒRI (AXPXD) 385 x 595 x 468

IEKŠĒJIE IZMĒRI (AXPXD) 200 x 405 x 380
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SIMBOLS , kas atrodas uz ie-
rīces vai klāt pievienota-
jos dokumentos norāda, ka 
šo ierīci nedrīkst izmest kopā 
ar mājsaimniecības atkritu-
miem. Tā ir jānodod otrreizējai 
pārstrādei elektrisko un elek-
tronisko iekārtu nodošanas 
punktā. 

UTILIZĀCIJAI  jānotiek saska-
ņā ar vietējiem vides aiz-
sardzības noteikumiem 
saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu.

LAI IEGŪTU PAPILDINFORMĀCIJU  par šīs ierīces izme-
šanu, atjaunošanu un pārstrādi, sazinieties ar 
vietējo pašvaldību, vietējo atkritumu apsaim-
niekošanas dienestu vai veikalu, kur iegādājā-
ties šo ierīci.

PIRMS IZMEŠANAS,  nogrieziet strāvas kabeli tā, lai 
ierīci nevarētu pieslēgt elektrībai.

SSIMBOLS kkas atrodas uz ie-IEPAKOJUMU  var nodot atkārtotai iz-
mantošanai, ja uz tā ir atkārtotās 
pārstrādes simbols. Ievēro-
jiet vietējos atkritumu izme-
šanas noteikumus. Iespēja-
mi bīstamus iepakojuma mate-
riālus (plastmasas maisus, polistiro-
lu u.c.) uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā.

ŠĪ IERĪCE  apzīmēta saskaņā ar Eiropas direktīvu 
2012/19/EU par elektroniskā un elektriskā aprī-
kojuma pareizu utilizēšanu (WEEE). Nodrošinot 
pareizu ierīces izmešanu, jūs palīdzēsiet no-
vērst iespējamu negatīvo ietekmi uz dabu un 
cilvēku veselību, ko var izraisīt nepareiza šīs ie-
rīces utilizācija.

PADOMI APKĀRTĒJĀS VIDES SAUDZĒŠANAI


