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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 sekojot 
norādēm šīs instrukcijas aizmugurē.

Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet Veselības un drošības instrukciju.

PRODUKTA APRAKSTS
1. Vadības panelis
2. Datu plāksnīte

(nenoņemiet)
3. Durvis
4. Grilēšana
5. Apgaismojums
6. Rotējošā plate

VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

1 2 3 4 6 7 8 95

1. APTURĒT
Lai apturēt funkciju vai skaņas
signālu, atceltu iestatījumus vai
izslēgtu cepeškrāsni.
2. MIKROVIĻŅU FUNKCIJA/JAUDA
Lai atlasītu mikroviļņu funkciju un
iestatītu vēlamo jaudas līmeni.

3. GRILĒŠANAS FUNKCIJA
4. CRISP FUNKCIJA
5. DISPLEJS
6. + / - POGAS
Funkcijas iestatījumu pielāgošanai
(piemēram, garums, svars).

7. JET DEFROST FUNKCIJA
8. STARTA POGA
Lai palaistu funkciju.
9. DURVJU ATVĒRŠANAS POGA
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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.
ROTĒJOŠA 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.

Piederumu veids un skaits var atšķirties atkarībā no iegādātā 
modeļa.

Papildu piederumus, kas nav iekļauti komplektā, var iegādāties 
pēcpārdošanas 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.

FUNKCIJAS
 MIKROVIĻŅI
Ātrai ēdienu un dzērienu pagatavošanai un 

uzsildīšanai.

JAUDA (W) IETEICAMS

750 W Lai ātru uzsildītu ēdienus un dzērienus, kas satur lielu 
daudzumu ūdens, kā arī gaļu un dārzeņus.

500 W
Lai gatavotu zivis, gaļas mērces vai desiņas ar sieru 
vai olām. Gaļas pīrāgu vai makaronu sacepumu 
pabeigšanai.

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

160 W Sasalušu produktu atkausēšanai, sviesta un siera 
kausēšanai.

0 W Izmantojot tikai taimeri.

GRILĒŠANA
Apbrūnināšanai, grilēšanai un sacepumu 

gatavošanai. Gatavošanas laikā ēdienu ieteicams 
apgriezt. Labākam rezultātam grilu ieteicams priekšsildīt 
3–5 minūtes. Ātrai ēdienu un sacepumu gatavošanai, 
apvienojot ar mikroviļņu funkciju.
• GRILL + MIKROVIĻŅU REŽĪMS

Ātrai (pat panētu) uzkodu pagatavošanai, izmantojot
mikroviļņu režīmu un grilēšanu. To var izmantot,
lai pagatavotu tādus ēdienus, kā lazanja, zivis un
kartupeļu sacepumi.

JAUDA (W) ILGUMS (min) IETEICAMS

500 14-18 Lazanja (400–500 g)
500 10-14 Zivs (600 g)
500 40-50 Vista (vesela; 1–1,2 kg) 
350 15-18 Zivju sacepums (600 g)
0 - Tikai apbrūnināšanai
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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. Šī funkcija 
jāizmanto tikai ar speciālo komplektā iekļauto kraukšķu 
plati, kas jānovieto rotējošās stikla plates vidū. Pirms 
gatavojat tādu ēdienu, kura gatavošanai nav vajadzīgs 
daudz laika, piemēram, gatavojot picu vai desertus, 
ieteicams 2–3 minūtes uzsildīt plati.
ILGUMS (min) IETEICAMS

3-4 Cepumi (8–10 gab.)
7-8 Saldēta pica (350 g)
7-9 Biskvītkūka (500 g)
8-10 Zivju pirkstiņi (8 gab.)
9-10 Pica (350 g)
10-14 Kartupeļi frī (200–300 g)
13-15 Lotringas pīrāgs (500 g)

Nepieciešamie piederumi: Kraukšķu plate, kraukšķu plates 
rokturis.

JET DEFROST
Lai ātri atkausētu dažādu veidu ēdienus, norādot 

tikai to svaru. Produkti jānovieto tieši uz rotējošās stikla 
plates. Kad norādīts, apgrieziet ēdienu uz otru pusi. 
Produkti jānovieto tieši uz rotējošās stikla plates. Kad 
norādīts, apgrieziet ēdienu uz otru pusi. Gaidīšanas laiks 
pēc atkausēšanas vienmēr uzlabo rezultātu.

IKDIENAS LIETOŠANA
. ATLASIET FUNKCIJU
Vienkārši nospiediet vēlamās funkcijas pogu.
. IESTATIET DARBĪBAS LAIKU

Pēc tam, kad atlasīta vēlamā funkcija, 
izmantojiet  vai , lai iestatītu 
funkcijas darbības laiku.

Gatavošanas laikā funkcijas darbības laiku var mainīt, 
nospiežot  vai , vai par pagarinot darbības laiku 
par 30 sekundēm, katru reizi nospiežot .
.IESTATIET MIKROVIĻŅU JAUDU

Nospiediet tik reižu, cik 
nepieciešams, lai iestatītu vēlamo 
mikroviļņu jaudu.

Lai lietotu mikroviļņu funkciju kopā ar grilu, atlasiet 
funkciju „Grilēšana”, nospiežot , un pēc tam lietojiet 

, lai iestatītu mikroviļņu jaudu.
Lūdzu, ņemiet vērā: šo iestatījumu varat mainīt arī gatavošanas 
laikā, nospiežot .
. JET DEFROST

Nospiediet , pēc tam izmantojiet 
vai , lai iestatītu ēdiena svaru. 
Atkausēšanas laikā funkcija uz īsu brīdi 

pārtrauks darboties, lai ļautu jums apgriezt ēdienu uz 
otru pusi. Kad darbība ir pabeigta, aizveriet durvis un 
nospiediet .
. AKTIVIZĒJIET FUNKCIJU
Tiklīdz ir atlasīti visi nepieciešamie iestatījumi, 
nospiediet , lai aktivizētu funkciju.
Katru reizi, kad  poga tiek atkal nospiesta, 
gatavošanas laiks tiek palielināts par 30 sekundēm.
Jūs varat jebkurā laikā nospiest , lai apturētu 
aktīvo funkciju.

. JET START 
Ja krāsns ir izslēgta, nospiediet , lai aktivizētu 
gatavošanu ar mikroviļņu funkciju pie pilnas jaudas 
(750 W) uz 30 sekundēm.
. PAUZE
Ja vēlaties apturēt aktīvu funkciju, lai, piemēram, 
samaisītu vai apgrieztu ēdienu, atveriet durvis.
Lai atsāktu, aizveriet durvis un nospiediet .
. DROŠĪBAS SLĒDZENE

Šī funkcija tiek aktivizēta automātiski, lai 
krāsni nebūtu iespējams ieslēgt nejauši. 
Lai palaistu funkciju, atveriet durvis, 

aizveriet tās un nospiediet .
. IESTATIET LAIKU

Nospiediet , līdz ekrānā sāk mirgot 
divi skaitļi, kas apzīmē stundas (kreisajā 
pusē).

Izmantojiet  vai , lai iestatītu pareizās stundas, 
un nospiediet , lai apstiprinātu: Displejā mirgos 
minūtes. Izmantojiet vai , lai iestatītu vēlamās 
minūtes, un nospiediet , lai apstiprinātu.
Lūdzu, ņemiet vērā: Pēc ilgstošākiem elektropadeves 
pārrāvumiem laiks būs jāievada no jauna.
. TAIMERIS
Displeju iespējams izmantot kā taimeri. Lai aktivizētu 
funkciju un iestatītu vēlamo laiku, izmantojiet vai . 
Nospiediet , lai jaudas līmeni iestatītu uz 0 W, bet pēc 
tam nospiediet , lai sāktu laika atskaiti.
Lūdzu, ņemiet vērā: Taimeris neaktivizē nevienu no 
gatavošanas cikliem. Jūs varat jebkurā brīdī apturēt 
taimeri, nospiežot .
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IZSTRĀDĀJUMA ĪPAŠĀ ZĪME
WWW  Izstrādājuma lapu ar datiem par ierīces enerģijas 

patēriņu varat lejuplādēt 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 
APKALPOŠANAS DIENESTU
Kontaktinformāciju 
varat atrast 
garantijas 
grāmatiņā. 
Sazinoties ar 
pēcpārdošanas 
klientu 
apkalpošanas 
dienestu, lūdzu, 
nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu 
plāksnītē.

XXX/XXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX

400011161329
Iespiests Itālijā

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

Nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu.
Neizmantojiet 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.
• 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.

Ekrānā redzams kļūdas paziņojums „Err”. Programmatūras kļūme. Sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas servisu un nosauciet 
numuru, kas norādīts pēc burta „F”.




