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KASDIENIO NAUDOJIMO
VADOVAS
DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE
WHIRLPOOL GAMINĮ
Kad gautumėte visapusišką pagalbą ir
palaikymą, savo prietaisą užregistruokite
svetainėje www.whirlpool.eu/register

WWW

Saugos instrukcijas bei naudojimo ir
priežiūros vadovą galite atsisiųsti apsilankę
mūsų svetainėje docs.whirlpool.
eu ir įvykdę šios brošiūros nugarėlėje
pateikiamus nurodymus.

Prieš naudodamiesi gaminiu, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.

GAMINIO APRAŠYMAS
1. Valdymo skydelis
2. Ventiliatorius
3. Žiedinis kaitinimo elementas
(nesimato)
4. Lentynų laikikliai
(lygis nurodytas orkaitės priekyje)
5. Durelės
6. Viršutinis kaitinimo elementas /
keptuvas
7. Lempa
8. Mėsos zondo įsmeigimo vieta
(jei yra)
9. Duomenų lentelė
(nenuimkite)
10. Apatinis kaitinamasis elementas
(nesimato)
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VALDYMO SKYDELIS

1
1. KAIRYSIS EKRANAS
2. LEMPUTĖ
Įjungia išjungia lemputę.
3. ON / OFF
Naudojama įjungti arba išjungti
orkaitę ir sustabdyti funkciją.
4. ATGAL
Grįžimas į ankstesnį meniu
konfigūruojant nustatymus.
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5. SUKAMA RANKENĖLĖ /
„6TH SENSE“ MYGTUKAS
Pasukite šią rankenėlę norėdami
pereiti per funkcijas ir nustatyti
visus gaminimo parametrus.
ir pasirinkite,
Paspauskite
nustatykite, pasiekite ir patvirtinkite
funkcijas arba parametrus, kad būtų
pradėta gaminimo programa.
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7. LAIKAS
Naudojama nustatyti ar keisti laiką
ir reguliuoti gaminimo laiką.
8. PALEIDIMAS
Naudojama įjungiant funkcijas ir
patvirtinant nustatymus.
9. DEŠINYSIS EKRANAS

6. TEMPERATŪRA
Naudojama nustatyti temperatūrą.
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PRIEDAI
GROTELĖS

SURINKIMO PADĖKLAS

MĖSOS ZONDAS
(TIK TAM TIKRUOSE MODELIUOSE)

GROTELIŲ IR KITŲ PRIEDŲ ĮSTATYMAS
Įstatykite groteles horizontaliai ir stumkite jas išilgai
skersinių grotelių. Įsitikinkite, kad aukštesnis grotelių
kraštas yra nukreiptas į viršų.
Kitus priedus, pvz., surinkimo padėklą ir kepimo
skardą, dėkite taip pat kaip ir groteles.

SLANKIOJANČIŲ GROTELIŲ ĮSTATYMAS (JEI YRA)
Nuimkite skersines orkaitės groteles ir apsaugines
plastikines dalis nuo slankiojančių grotelių.
Viršutinį grotelių fiksatorių
pritvirtinkite prie skersinių
grotelių ir nustumkite jį iki
galo. Į tą padėtį nuleiskite ir
kitą fiksatorių.

Laikiklius įstatykite tvirtai
paspausdami apatinę
fiksatoriaus dalį. Patikrinkite,
ar skersinės grotelės gali
judėti laisvai. Tuos pačius
veiksmus su skersinėmis
grotelėmis atlikite kitoje
pusėje ir tame pačiame
lygmenyje.
Atkreipkite dėmesį: slankiojančias groteles galima įstatyti bet
kuriame lygmenyje.
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KEPIMO SKARDA

SLANKIOJANČIOS
GROTELĖS *
(TIK TAM TIKRUOSE
MODELIUOSE)

Priedų skaičius gali skirtis atsižvelgiant į įsigytą modelį.
Kitų priedų galima nusipirkti atskirai techninės priežiūros centre.

GROTELIŲ LAIKIKLIŲ IŠĖMIMAS IR ĮSTATYMAS
. Norėdami išimti skersines groteles, šiek tiek
pakelkite jas į viršų, tada atsargiai ištraukite
apatinę dalį iš įstatymo vietos: dabar galite išimti
skersines groteles.
. Norėdami įstatyti lentynų laikiklius, pirmiausia
įstatykite juos į viršutinę tvirtinimo vietą.
Laikydami pakeltas stumkite jas į orkaitės kamerą,
tada nuleiskite į apatinę įstatymo vietą.
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FUNKCIJOS
TRADICINIS GAMINIMAS
Bet kokio patiekalo gaminimas tik ant vienos
lentynos.
KEPINIMAS
Naudojama ant grotelių kepti didkepsnius,
kebabus ir dešreles, gaminti daržoves ir užkepėles
ar paskrudinti duoną. Jei mėsą kepate ant grotelių,
naudokite skysčių surinkimo padėklą, kuriame
susirinktų patiekalo sultys: Skysčių surinkimo skardą
įstatykite bet kuriame lygmenyje po grotelėmis ir
įpilkite į ją 500 ml geriamojo vandens.
PRIVERSTINIO ORO SRAUTAS
Keliems patiekalams, kuriems reikalinga ta pati
gaminimo temperatūra, ant kelių (daugiausia trijų)
lentynų gaminimas tuo pačiu metu. Šią funkciją
galima naudoti įvairiems patiekalams gaminti –
maisto kvapai nepersiduoda iš vieno maisto į kitą.
KONVEKCINIS KEPIMAS
Tinka gaminant mėsą, kepant pyragus su
įdaru ar įdarytas daržoves tik ant vienos lentynos.
Gaminamam maistui neleidžia išdžiūti kintamas
oro srautas.
„6TH SENSE“ FUNKCIJOS
TROŠKINIMAS
Ši funkcija automatiškai parenka optimaliausią
temperatūrą ir gaminimo būdą patiekalams
iš makaronų.
MĖSA
Ši funkcija automatiškai parenka
optimaliausią temperatūrą ir gaminimo būdą mėsai.
Kad gaminamas maistas per daug neišsausėtų,
veikiant šiai funkcijai retkarčiais įjungiamas
ventiliatorius, kuris veikia nedideliu greičiu.
DIDELIŲ GABALŲ KEPIMAS
Funkcija automatiškai parenka geriausią
gaminimo režimą ir temperatūrą dideliems
mėsos gabalams (daugiau nei 2,5 kg) kepti.
Rekomenduojama gaminimo metu mėsą
apversti, kad ji tolygiai apskrustų. Naudinga mėsą
kartkartėmis aplaistyti, kad ji neišdžiūtų.

SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS
SPARTUSIS ĮKAITINIMAS
Naudojama greitai įkaitinti orkaitę.
Pasibaigus įkaitinimo etapui orkaitė automatiškai
naudos įprasto kepimo funkciją. Prieš sudedant maistą
į orkaitę, palaukite, kol baigsis įkaitinimo etapas.
INTENSYVUS KEPINIMAS
Didelių mėsos gabalų (kojų, jautienos ir
vištienos kepsnių) kepimas. Rekomenduojama
įstatyti skysčių surinkimo padėklą, kuriame susirinktų
patiekalo sultys: Skysčių surinkimo skardą įstatykite
bet kuriame lygmenyje po grotelėmis ir įpilkite į ją
500 ml geriamojo vandens. Pasirinkus šią funkciją,
galima naudoti kepimo iešmą (jei yra).
EKO PRIVERSTINIO ORO SRAUTAS
Tinka gaminant didelius mėsos gabalus
su įdaru ir mėsos filė ant vienos lentynėlės.
Gaminamam maistui neleidžia išdžiūti kintamas oro
srautas. Jei naudojama ši EKO funkcija, gaminimo
metu lemputė lieka išjungta. Kai naudojate EKO ciklą
ir norite optimizuoti energijos sąnaudas, orkaitės
durelių nederėtų varstyti gaminimo metu.
ŠILUMOS PALAIKYMAS
Palaikyti ką tik paruoštą maištą karštą ir traškų.
KILDINIMAS
Optimalus saldžios arba pikantiškos tešlos
kildinimas. Kad tešla nesubliūkštų, funkcijos
nejunkite, jei orkaitė vis dar karšta pasibaigus
kepimo ciklui.
SMART CLEAN
(TIK TAM TIKRUOSE MODELIUOSE)
Valymo ciklo metu specialiai išleidžiami
žemos temperatūros garai, kad galėtumėte be
vargo pašalinti nešvarumus ir maisto likučius.
Orkaitėje išpilkite 200 ml vandens ir įjunkite šią
funkciją, kai orkaitė šalta.

DUONA
Ši funkcija automatiškai parenka optimaliausią
temperatūrą ir gaminimo būdą visų tipų duonai.
PICA
Ši funkcija automatiškai parenka optimaliausią
temperatūrą ir gaminimo būdą visų tipų picai.
PYRAGAIČIAI
Ši funkcija automatiškai parenka optimaliausią
temperatūrą ir gaminimo būdą visų tipų kepiniams.

* Energijos klasės etiketei nurodoma funkcija pagal
reglamentą 65/2014/EB
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PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ PIRMĄ KARTĄ
1. NUSTATYKITE LAIKĄ

Pirmą kartą įjungus orkaitę, jums reikės nustatyti laiką.

Mirksės du valandoms skirti skaitmenys. Sukdami
rankenėlę nustatykite valandas, o paspausdami
patvirtinkite.

Sukite pasirinkimo rankenėlę ir pasirinkite vardinę
patvirtinkite.
srovę, o paspausdami
Atkreipkite dėmesį: Orkaitė užprogramuota vartoti elektros
galią, suderinamą su namų tinklo parametrais, bet neviršyti
3 kW (16 A). Jei jūsų namuose vartojama mažesnės galia,
jums reikės sumažinti šią reikšmę (13 A).

3. ĮKAITINKITE ORKAITĘ
Ekrane mirksės du minutėms skirti skaitmenys.
Sukdami rankenėlę nustatykite minutes, o
patvirtinkite.
paspausdami
Atkreipkite dėmesį: Jei vėliau norėsite pakeisti laiko
nustatymus, nuspauskite ir apie vieną sekundę palaikykite
, kai orkaitė yra išjungta, tada pakartokite anksčiau
aprašytus veiksmus.
Atsinaujinus elektros tiekimui, gali tekti nustatyti laiką dar kartą.

2. NUSTATYMAI

Jei reikia, galite pakeisti numatytuosius temperatūros
matavimo vienetus (°C) ir srovę (16 A).
Kai orkaitė išjungta, paspauskite ir palaikykite 5 sek.
.

Iš naujos orkaitės gali sklisti nuo gamybos likęs
kvapas. Tai visiškai normalu.
Kad pasišalintų gamybos metu likę kvapai, prieš
pradedant gaminti maistą, rekomenduojama įkaitinti
tuščią orkaitę.
Tik prieš tai iš orkaitės išimkite kartonines apsaugines
dalis, apsauginę plėvelę ir priedus.
Orkaitę rekomenduojama įkaitinti iki 200 °C ir palikti
veikti apytikriai vieną valandą, įjungus kepimo
funkciją su oro srautu (pvz., „Priverstinio oro srautas“
ar „Konvekcinis kepimas“).
Laikydamiesi nurodymų teisingai nustatykite funkciją.
Atkreipkite dėmesį: panaudojus prietaisą pirmą kartą,
rekomenduojama išvėdinti kambarį.

Sukite pasirinkimo rankenėlę ir pasirinkite matavimo
patvirtinkite.
vienetus, o paspausdami

KASDIENIS NAUDOJIMAS
1. PASIRINKITE FUNKCIJĄ

Kai orkaitė išjungta, ekrane rodomas tik laikas.
ir įjunkite orkaitę.
Palaikykite nuspaudę
Sukite rankenėlę ir kairėje ekrano pusėje peržiūrėkite galimas
.
pagrindines funkcijas. Pasirinkite vieną ir paspauskite

Sukite rankenėlę ir dešinėje ekrano pusėje peržiūrėkite
galimas papildomas funkcijas. Pasirinkite vieną ir
, kad patvirtintumėte.
paspauskite

2. NUSTATYKITE FUNKCIJĄ

Pasirinkę reikiamą funkciją, galite pakeisti jos nustatymus.
Ekrane pasirodys nustatymai, kuriuos galima keisti eilės
tvarka.
TEMPERATŪRA / KEPINTUVO LYGIS

Jei norite pasirinkti papildomą funkciją (kai tai įmanoma),
,
pasirinkite pagrindinę funkciją ir paspauskite
kad patvirtintumėte ir pereitumėte į funkcijos meniu.
Kai ekrane mirksi piktograma °C/°F, sukdami
,
rankenėlę pakeiskite vertę, tada paspauskite
kad patvirtintumėte, ir toliau tęskite nustatymų
keitimą (jei yra).
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Tuo pačiu metu galite nustatyti ir kepinimo lygį
(3 = aukštas, 2 = vidutinis, 1 = žemas).

Atkreipkite dėmesį: Jei funkcija jau veikia, temperatūrą
ar kepinimo lygį galite pakeisti paspausdami
arba
pasukdami rankenėlę.

3. ĮJUNKITE FUNKCIJĄ
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ir
Pritaikę reikiamus nustatymus paspauskite
suaktyvinkite funkciją.
Jei norite pristabdyti šiuo metu aktyvią funkciją,
.
bet kuriuo metu paspauskite ir palaikykite

4. ĮKAITINIMAS
Kai kurios funkcijos naudoja įkaitinimo fazę: Kai funkcija
jau veikia, ekrane rodoma, kaip vykdomas įkaitinimas.

LAIKAS
Pasibaigus šiai fazei, pasigirs garso signalas, o ekrane
bus rodoma, kad orkaitė pasiekė nustatytą temperatūrą.
Kai ekrane mirksi piktograma
, naudodamiesi
reguliavimo rankenėle nustatykite reikiamą gaminimo
patvirtinkite.
laiko trukmę, tada paspausdami
Jei gaminimo procesą ketinate valdyti patys,
gaminimo laiko nustatyti nereikia. Spausdami
patvirtinkite ir įjunkite funkciją.
Šiuo atveju gaminimo pabaigos laiko programuojant
atidėtą paleidimą nustatyti negalėsite.
Atkreipkite dėmesį: Paspausdami
galėsite reguliuoti
gaminimo metu nustatytą gaminimo laiką: Sukdami
rankenėlę pakeiskite valandas, o paspausdami
patvirtinkite.
GAMINIMO PABAIGOS LAIKO NUSTATYMAS /
ATIDĖTAS PALEIDIMAS
Naudojant daugelį funkcijų ir nustačius
gaminimo laiką galima atidėti funkcijos paleidimą
užprogramavus gaminimo pabaigos laiką.
Jei galima keisti gaminimo pabaigos laiką, ekrane bus
rodomas apytikris funkcijos gaminimo pabaigos laikas
.
ir mirksės piktograma

Jei reikia, sukdami rankenėlę nustatykite
pageidaujamą gaminimo pabaigos laiką, tada
patvirtinkite ir įjunkite funkciją.
paspausdami
Sudėkite maistą į orkaitę ir uždarykite dureles: Praėjus
nustatytam laikui, funkcija įsijungs automatiškai, kad
gaminimas būtų baigtas jūsų nustatytu laiku.

Tada atidarykite dureles, sudėkite maistą į orkaitę,
uždarykite dureles ir pradėkite gaminti paspausdami
.
Atkreipkite dėmesį: jei maistą įdėsite į orkaitę dar nepasibaigus
įkaitinimo procesui, galite nusivilti gaminimo rezultatu.
Jei įkaitinimo fazės metu atidarysite dureles, įkaitinimas bus
pristabdytas.
Į bendrąjį gaminimo laiką nėra įtraukta įkaitinimo fazė.
Naudodamiesi rankenėle jūs galite bet kada pakeisti
temperatūrą.

5. KEPIMO PABAIGA
Pasigirs garso signalas, o ekrane bus rodoma,
kad gaminimas baigtas.

Jei norite pratęsti gaminimo laiką nekeisdami
nustatymų, sukite rankenėlę ir nustatykite naują
.
gaminimo laiką bei paspauskite

Atkreipkite dėmesį: Naudojant atidėto paleidimo pradžios
laiko programavimo funkciją orkaitės įkaitinimo fazė
išjungiama. Orkaitė pamažu pasieks reikiamą temperatūrą,
todėl gaminimo laikas bus šiek tiek ilgesnis nei nurodyta
gaminimo lentelėje.
Laukimo metu naudodamiesi rankenėle galite pakeisti
užprogramuotą gaminimo pabaigos laiką.
Spausdami
arba
pakeiskite temperatūros ir
gaminimo laiko nustatymus. Paspauskite
ir patvirtinkite,
kai baigsite.
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. „6th SENSE“ FUNKCIJOS
TEMPERATŪROS ATSTATYMAS
Jei gaminimo metu sumažėja orkaitės temperatūra,
nes buvo atidarytos durelės, naudojant specialią
funkciją galima atstatyti orkaitės temperatūrą.
Kol bus vėl bus pasiekta nustatyta temperatūra,
ekrane bus rodoma gyvatės animacija.

Vykdomo užprogramuoto gaminimo ciklo metu
gaminimo laikas padidėja tiek, kiek buvo atidarytos
orkaitės durelės.
. SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS
SMART CLEAN
Jei norite suaktyvinti „Smart Clean“ funkciją, esant
šaltai orkaitei, ant dugno užpilkite 200 ml vandens ir
uždarykite dureles.
Pasirinkite specialias funkcijas , sukdami rankenėlę
pasirinkite iš pateikiamo meniu, o tada paspauskite
ir patvirtinkite.
Paspauskite
ir pradėkite valymo ciklą iš karto, arba
ir nustatykite pabaigos laiką / atidėtą
paspauskite
paleidimą.
Pasibaigus ciklui palaukite kol orkaitė atvės, tada
iššluostykite likusį vandenį ir pradėkite ją valyti šiltu
vandeniu sudrėkinta kempine (valymo rezultatai
nebus geri, jei užtruksite daugiau nei 15 minučių).
Atkreipkite dėmesį: negalima nustatyti valymo ciklo trukmės
ir temperatūros
. MĖSOS ZONDO NAUDOJIMAS (JEI YRA)
Pridedamu mėsos zondu kepdami galite tiksliai
išmatuoti vidinę maisto temperatūrą.
Mėsos zondą galima naudoti tik veikiant tam tikroms
kepimo funkcijoms (standartinei, priverstinio oro
srauto, standartinio kepimo, intensyvaus kepintuvo,
„6th Sense“ mėsos kepimo ir „6th Sense Maxicooking“).
Norint pasiekti geriausių gaminimo
rezultatų, labai svarbu tiksliai įdėti
zondą. Iki galo įstatykite zondą ten,
kur daugiausia mėsos, toliau nuo
kaulų ir riebalų.
Gaminant paukštieną, zondas
turėtų būti įkišamas įstrižai, į
krūtinės vidurį, kad jo galiukas
neliktų ertmėje. Jeigu mėsa
netolygaus storio, prieš išimdami
iš orkaitės patikrinkite, ar ji gerai
iškepė. Zondo galą įkiškite į skylę,
esančią dešinėje orkaitės ertmės sienelėje.
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Kai mėsos zondas įstatomas orkaitės viduje,
pasigirsta signalas, o ekrane parodoma piktograma ir
nustatyta temperatūra.
Jei mėsos zondą įstatysite pasirinkdami funkciją,
ekrane bus rodoma numatytoji mėsos zondo
temperatūra.

, kad įjungtumėte nustatymus.
Paspauskite
Pasukite rankenėlę ir nustatykite numatytą mėsos
ir patvirtinkite.
zondo temperatūrą. Paspauskite
Pasukite rankenėlę ir nustatykite orkaitės
temperatūrą.

arba
, kad patvirtintumėte ir
Paspauskite
paleistumėte kepimo ciklą.
Vykdant kepimo ciklą ekrane rodoma numatoma
mėsos zondo temperatūra. Kai mėsoje pasiekiama
numatoma temperatūra, kepimo ciklas sustabdomas,
o ekrane parodoma „End“ (Baigta).
Jei ekrane pasirodžius pranešimui „End“ (Baigta)
norite pradėti gaminimą iš naujo, sukdami rankenėlę
galite sureguliuoti numatomą mėsos zondo
temperatūrą (kaip aprašyta anksčiau). Paspauskite
arba
, kad patvirtintumėte ir pradėtumėte
gaminimo ciklą iš naujo.
Atkreipkite dėmesį: jei gaminimo ciklo metu naudojamas
zondas, galima pasukti rankenėlę ir pakeisti numatytą mėsos
zondo temperatūrą. Paspauskite
ir sureguliuokite
orkaitės temperatūrą.
Mėsos zondą įstatyti galima bet kada, net ir vykdant kepimo
ciklą. Tokiu atveju būtina iš naujo nustatyti kepimo funkcijos
parametrus.
Jei mėsos zondas nėra tinkamas naudoti su tam tikra funkcija,
orkaitė išjungs kepimo ciklą ir pasigirs įspėjamasis signalas.
Tokiu atveju atjunkite mėsos zondą arba paspauskite
,
kad nustatytumėte kitą funkciją. Pradžios atidėjimo ir
įkaitinimo funkcijos negali būti naudojamos su mėsos zondu.
. MYGTUKŲ UŽRAKTAS
Jei norite užrakinti mygtukus, paspauskite ir
.
palaikykite 5 sek.

Pakartokite šį veiksmą, kai norėsite mygtukus atrakinti.
Atkreipkite dėmesį: Mygtukų užraktą galima suaktyvinti ir
gaminimo metu.
Saugumo sumetimais orkaitę galima išjungti bet kada
palaikius nuspaustą mygtuką
.
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PATARIMAI
KAIP NAUDOTIS GAMINIMO LENTELE
Lentelėje nurodyta tinkamiausia funkcija, priedai
ir lygis, naudotinas gaminant įvairius patiekalus.
Gaminimo laikas prasideda nuo laiko, kai produktas
įdedamas į orkaitę, neįskaitant įkaitinimo laiko
(jei jis reikalingas). Gaminimo temperatūros ir laiko
vertės yra tik orientacinės, jos priklauso nuo maisto
kiekio ir naudojamų priedų tipo. Pradžioje naudokite
mažiausias rekomenduojamas vertes ir, jei maistas
nepakankamai iškepęs, naudokite didesnes vertes.
Naudokite pateikiamus priedus ir rekomenduojame
naudoti tamsaus metalo kepimo skardas ir orkaitės
padėklus. Taip pat galite naudoti karščiui atsparius
arba molinius indus, tačiau nepamirškite, kad tada
gaminimo laikas bus šiek tiek ilgesnis.
KELIŲ PATIEKALŲ GAMINIMAS VIENU METU
Naudodami „Priverstinio oro srauto“ funkciją,
patiekalus, kuriems reikalinga ta pati temperatūra,
galite gaminti vienu metu (pavyzdžiui: žuvį
ir daržoves), naudodami skirtingas lentynas.
Patiekalą, kurį reikia gaminti trumpiau, išimkite,
o patiekalą, kurį reikia gaminti ilgiau, palikite orkaitėje.
MĖSA
Naudokite bet kurį orkaitės padėklą arba karščiui
atsparią lėkštę, tinkamą mėsos gabalo, kurį
kepsite, dydžiui. Jei kepate kepsnį, į prikaistuvio
apačią geriausiai įpilti sultinio ir gaminimo metu
mėsą subadyti, kad ji prisipildytų aromato.
Atminkite, kad gaminimo metu susidaro garai.
Kai kepsnys bus iškepęs, 10–15 minučių jį palikite
orkaitėje arba suvynioję į aliuminio foliją.
Jei mėsą norite kepti ant grotelių, parinkite vienodo
storio pjaustinius, kad jie visi vienodai iškeptų.
Labai storus mėsos gabalus reikia kepti ilgiau.
Tam, kad mėsos išorė nesudegtų, grotelių lentyną
perkelkite į žemesnį lygį, kad maistas būtų toliau nuo
kepintuvo. Praėjus dviem trečdaliams gaminimo laiko,
mėsą apverskite. Atidarydami dureles būkite atsargūs,
nes gali išsiveržti garai.

DESERTAI
Skanius desertus gaminkite tik vienoje lentynoje
naudodami konvekcinę funkciją.
Naudokite tamsaus metalo kepimo skardas ir jas
visada dėkite ant pateikiamos grotelių lentynos.
Jei norite gaminti keliose lentynose, pasirinkite
priverstinio oro srauto funkciją ir kepimo skardas
ant lentynų išdėliokite nevienodai, kad karšto oro
cirkuliacija būtų optimali.
Kai norite patikrinti, ar mielinės tešlos pyragas iškepė,
į pyrago centrą įsmeikite medinį dantų krapštuką.
Jei krapštuką ištraukus jis yra švarus, tai reiškia,
kad pyragas iškepęs.
Jei naudojate neprisvylančias kepamąsias skardas,
kraštų netepkite sviestu, nes gali būti, kad pyragas
kraštuose pakils nevienodai.
Jei kepamas kepinys iškyla, kitą kartą kepkite
žemesnėje temperatūroje ir pilkite mažiau skysčio
arba geriau išmaišykite mišinį.
Desertams su drėgnu įdaru (sūrio pyragams arba
vaisių pyragams) naudokite konvekcinio kepimo
funkciją. Jei pyrago apačia šlapia, lentyną perkelkite
į žemesnį lygį ir, prieš dėdami įdarą, pyrago apačią
pabarstykite duonos arba biskvito trupiniais.
PICA
Padėklus sutepkite nedideliu riebalų kiekiu, kad picos
pagrindas būtų traškus. Praėjus dviem trečdaliams
gaminimo laiko, picą pabarstykite mocarelos sūriu.
TEŠLOS KILDINIMAS
Prieš tešlą dedant į orkaitę, ją pravartu uždengti
drėgnu audiniu. Naudojant šią funkciją,
tešlos kildinimo trukmė sutrumpėja maždaug
trečdaliu, palyginti su kildinimu kambario
temperatūroje (20‑25 °C). Pvz., 1 kg picos tešlos
kildinamas apie valandą.

Norint surinkti gaminimo metu susidariusias
sultis, rekomenduojama tiesiai po grotelėmis,
ant kurių dedamas maistas, padėti surinkimo
padėklą, kuriame įpilta pusė litro vandens.
Prireikus, vandens papildykite.

7

KEPIMO SĄLYGŲ LENTELĖ
ĮKAITINIMAS

TEMPERATŪRA
(°C)

GAMINIMO LAIKAS
(min.)

-

170

30–50

2

Taip

160

30–50

2

Taip

160

30–50

4

-

160–200

30–85

3

Taip

160–200

35–90

4

-

160–170

20–40

3

Taip

150 - 160

20–40

3

Taip

150 - 160

20 -40

4

-

180–200

30–40

3

Taip

180–190

35–45

4

1

Taip

180–190

35 - 45*

5

3

Taip

90

110–150

3

Taip

90

130–150

4

1

Taip

90

140 - 160*

5

3

-

220–250

20–40

2

Taip

220–240

20–40

4

1

Taip

220–240

25 - 50*

5

3

Duonos kepalas 0,5 kg

-

180–220

50–70

2

Duonelė

-

180–220

30–50

3

Taip

180–220

30–60

4

-

250

10–20

2

Taip

250

10–20

4

Taip

180–190

45–60

2

Taip

180–190

45–60

4

1

Taip

180–190

45 - 70*

5

3

Taip

190–200

20–30

3

Taip

180–190

20–40

4

1

Taip

180–190

20 - 40*

5

3

-

190–200

40–65

3

-

190–200

25–45

3

RECEPTAS

Mieliniai pyragai /
Biskvitiniai pyragaičiai

Pyragai su įdaru
(sūrio pyragas, štrudelis, obuolių pyragas)

Sausainiai / Pyragėliai

Bandelės su įdaru

Orinukai

Pica (plonapadė, storapadė, itališka duonelė)

Duona
Užšaldyta pica

Pikantiški pyragai
(daržovių pyragai, apkepai su įdaru)

Užkandėlės / sluoksniuotos
tešlos krekeriai
Lazanija / apkepas su sūriu
arba vaisiais
Kepti makaronai / makaronų
vamzdeliai su įdaru
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FUNKCIJA

LYGIS
IR PRIEDAI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

LT
ĮKAITINIMAS

Aviena / Veršiena / Jautiena /
Kiauliena 1 kg

TEMPERATŪRA
(°C)

GAMINIMO LAIKAS
(min.)

-

190–200

60–90

3

Kepta kiauliena su paskrudusia odele 2 kg

-

170

110–150

2

Vištiena / Triušiena / Antiena 1 kg

-

200–230

50 - 80 **

3

Kalakutiena / Žąsiena 3 kg

-

190–200

90–150

2

Taip

180–200

40–60

3

Taip

180–200

50–60

2

Skrebučiai

-

3 (aukštas)

3-6

5

Žuvies filė, kepsniai

-

2 (vid.)

20 - 30***

4

3

Dešrelės, kebabai, kiaulienos
šonkauliukai, mėsainiai

-

2–3
(vidurinė –
aukšta)

15 - 30***

5

4

Keptas viščiukas 1–1,3 kg

-

2 (vid.)

55–70**

2

1

Kepta jautiena (pusžalė) 1 kg

-

2 (vid.)

35–50**

3

Ėriuko koja / kojos

-

2 (vid.)

60–90**

3

Keptos bulvės

-

2 (vid.)

35–55**

3

Daržovių apkepas

-

3 (aukštas)

10 - 25

3

Visas patiekalas: Vaisių pyragas
(5 lygis)/ lazanija (3 lygis)/mėsa (1 lygis)

Taip

190

40–120*

5

3

Lazanija ir mėsa

Taip

200

50 - 120*

4

1

Mėsa ir bulvės

Taip

200

45 - 120*

4

1

Žuvis ir daržovės

Taip

180

30–50

4

1

Įdaryti dideli mėsos gabalai

-

200

80–120*

3

Mėsos pjausniai
(triušis, viščiukas, ėriena)

-

200

50 - 120*

3

RECEPTAS

FUNKCIJA

Kepta žuvis / žuvis folijoje
(filė, visa)
Įdarytos daržovės
(pomidorai, cukinijos, baklažanai)

LYGIS
IR PRIEDAI

1

* Apytikris laikas: atsižvelgiant į skonį, maistą iš orkaitės galima išimti ir kitu metu.
** Praėjus dviem trečdaliams gaminimo laiko, maistą apverskite (jei reikia).
*** Praėjus pusei gaminimo laiko maistą apverskite
Atkreipkite dėmesį: „6th Sense“ funkcija „Pyragaičiai“ naudoja tik viršutinį ir apatinį kaitinimo elementus, be priverstinio oro
srauto. Jai nereikia orkaitės įkaitinti.
FUNKCIJOS

AUTOMATINĖS
FUNKCIJOS

Standartinis

Kepinimas

Troškinimas

Mėsa

PRIEDAI
Grotelės

Intensyvus kepinimas Priverstinio oro srautas Konvekcinis kepimas

Didelių gabalų kepimas

Orkaitės padėklas
arba pyrago forma ant
grotelių lentynos

Duona

Pica

Skysčių surinkimo skarda /
Skysčių surinkimo
kepimo arba orkaitės padėklas
padėklas / kepimo skarda
ant grotelių lentynos

Eko priverstinio
oro srautas

Pyragaičiai

Surinkimo padėklas su
500 ml vandens
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PRIEŽIŪRA IR
VALYMAS
Prieš vykdydami priežiūros arba
valymo darbus, įsitikinkite,
kad orkaitė atvėso.
Nenaudokite valymo
garais įrangos.

Valydami nenaudokite abrazyvių
šveitiklių arba abrazyvių /
ėsdinančių valymo priemonių;
jos gali pažeisti prietaiso
paviršius.

IŠORINIAI PAVIRŠIAI
• Paviršius valykite drėgna mikropluošto šluoste.
Jei paviršiai labai nešvarūs, užlašinkite kelis lašus
neutralaus pH ploviklio. Nušluostykite sausa šluoste.
• Nenaudokite korozinių arba braižančių valiklių.
Jei tokių medžiagų atsitiktinai patenka ant prietaiso,
jas iš karto nuvalykite drėgna mirkopluošto šluoste.
ORKAITĖS VIDUS
• Kaskart panaudoję prietaisą, leiskite orkaitei atvėsti,
tada ją nuvalykite, kol ji dar šilta, kad pašalintumėte
susikaupusius nešvarumus ir dėmes, atsiradusias nuo
maisto likučių. Norėdami nuvalyti drėgno maisto
gaminimo metu susidariusią kondensaciją, palaukite,
kol orkaitė atvės, tada valykite šluoste ar kempine.
KATALIZINIŲ ĮDĖKLŲ VALYMAS
(TIK TAM TIKRUOSE MODELIUOSE)
Šioje orkaitėje naudojami kataliziniai įdėklai,
kurie palengvina kepimo skyriaus valymą, nes yra
padengti specialia savaime nusivalančia danga,
kuri be viso to yra poringa ir geba sugerti riebalus
ir nešvarumus.
Šie įdėklai tvirtinami prie skersinių grotelių.
Jei pakeičiate skersinių grotelių padėtį ir vėl jas
įstatote, įsitikinkite, kad viršutiniai kabliukai įstatyti į
atitinkamas angas įdėkluose.

LEMPUTĖS PAKEITIMAS
1. Nuo orkaitės atjunkite elektros maitinimą.
2. Atsukite lemputės gaubtelį, pakeiskite lemputę ir
vėl prisukite gaubtelį.
3. Orkaitę prijunkite prie elektros tinklo.
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Mūvėkite apsaugines pirštines.
Prieš vykdant bet kokius
priežiūros darbus, orkaitę būtina
atjungti nuo elektros tinklo.

• Durelių stiklą valykite tinkamu skystu plovikliu.
• Įjungę „Smart Clean“ funkciją optimaliai nuvalykite
vidinius paviršius (jei yra).
• Kad valyti būtų lengviau, orkaitės dureles galima išimti.
• Norint nuvalyti vidinę viršutinę orkaitės dalį, viršutinį
kepintuvo kaitinimo elementą galima nuleisti.

PRIEDAI
Panaudoję priedus, juos iš karto užmerkite vandenyje
su plovikliu; jei jie karšti, juos suimkite mūvėdami
orkaitės pirštines. Maisto likučius lengvai nuvalysite
šepetėliu arba kempine.

Norint suaktyvinti katalizinio įdėklo savaiminio
valymosi savybes, orkaitę rekomenduojama įkaitinti
iki 200 °C ir palikti veikti apytikriai vieną valandą,
įjungus „Konvekcinio Kepimo“ funkciją. Tuo metu
orkaitė turi būti tuščia.
Palaukite, kol prietaisas atvės, ir tik tada pašalinkite
maisto likučius nebraižančia kempine.
Atkreipkite dėmesį: naudojant koroziją sukeliančias
ar abrazyvias valymo priemones, kietus šepetėlius,
puodų šveitiklius ar orkaitės purškiklius galima pažeisti
katalizinį paviršių, dėl ko pablogės jo savaiminio
valymosi savybės.
Dėl įdėklų pakeitimo kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Atkreipkite dėmesį: Naudokite tik 25–40 W/230 ~ V, E-14
tipo, T300 °C kaitinamąsias lemputes arba 20–40 W/230 ~V,
G9 tipo, T300 °C halogenines lemputes. Šio prietaiso viduje
esanti lemputė skirta naudoti tik buitiniuose prietaisuose;
ji netinka patalpų apšvietimui namuose (EB reglamentas
244/2009). Lempučių įsigysite mūsų techninės
priežiūros centre.
– Jei naudojate halogenines lemputes, nelieskite jų plikomis
rankomis, nes pirštų atspaudai gali jas pažeisti. Orkaitę galima
naudoti tik pritvirtinus lemputės gaubtelį.

LT

NULEISKITE VIRŠUTINĮ KAITINIMO ELEMENTĄ
(TIK TAM TIKRUOSE MODELIUOSE)
1. Išimkite šoninius lentynų laikiklius.

1

3. Norėdami kaitinamąjį elementą grąžinti į pradinę
padėtį, jį kelkite šiek tiek traukdami į save; žiūrėkite,
kad jis pasidėtų ant šoninių atramų.

2
2. Truputį ištraukite kaitinamąjį elementą ir jį nuleiskite.

DURELIŲ IŠĖMIMAS IR ĮSTATYMAS
1. Kai norėsite išimti dureles, atidarykite jas iki galo ir
nuleiskite laikomuosius įtaisus, kol jie atsilaisvins.
2. Uždarykite dureles.
Dureles laikykite tvirtai abiem rankom – nelaikykite
suėmę už rankenos.

4. Nuleiskite dureles, tada atidarykite iki galo.

Nuleiskite fiksatorius į pradinę padėtį: įsitikinkite,
kad juos visiškai nuleidote.

a

a

b
b

Išimkite dureles atlikdami jų uždarymo veiksmą ir
šiek tiek patraukdami į viršų, kad išlaisvintumėte iš
tvirtinimo vietos. Išimtas dureles paguldykite ant
minkšto paviršiaus.

Atsargiai paspauskite ir patikrinkite, ar fiksatoriai yra
tinkamoje padėtyje.

“CLICK”

~15°

b
a

3. Įstatydami dureles pastumkite jas link orkaitės,

5. Pabandykite uždaryti dureles ir patikrinkite, ar jos
lygiuojasi su valdymo skydeliu. Jei ne, pakartokite
prieš tai aprašytus veiksmus. Dureles galima sugadinti,
jei jos neatsidarinės tinkamai.

sulygiuokite vyrių kabliukus tvirtinimo vietose ir
užfiksuodami viršutinę dalį.
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TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Problema

Galima priežastis

Sprendimas

Orkaitė neveikia.

Netiekiamas maitinimas.
Išjunkite iš elektros tinklo.

Patikrinkite, ar tinkle yra elektros energijos ir
ar orkaitei prijungtas elektros maitinimas.
Orkaitę išjunkite, vėl įjunkite ir patikrinkite,
ar triktis nepašalinta.

Ekrane rodoma „F“ raidė su
skaičiais ar raidėmis.

Programinės įrangos
problema.

Kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros
centrą ir nurodykite skaičių po „F“ raidės.

GAMINIO APRAŠYMAS
WWW Gaminio duomenų lapą su šio prietaiso
energijos sąnaudomis galite atsisiųsti iš „Whirlpool“
svetainės adresu docs.whirlpool.eu
KUR GAUTI NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS VADOVĄ
> WWW Naudojimo ir priežiūros vadovą
atsisiųskite svetainėje docs.whirlpool.eu
(galite naudoti šį QR kodą) nurodę
gaminio kodą.

SUSISIEKIMAS SU TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRU
Visą kontaktinę informaciją rasite garantijos sąlygų
lankstinuke. Techninės
priežiūros centre
būtina pateikti gaminio
duomenų plokštelėje
nurodytus kodus.
XXXXXXXX
XXX
XXXXXXXXX
XX XXXXXXXXXX

Model: xxxXXXXxx

XXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX XXXXXX

XXXXX XXXXXXX

> Taip pat galite kreiptis į techninės priežiūros centrą.

400011097897
Spausdinta Italijoje
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