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KASDIENIO NAUDOJIMO
VADOVAS
DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE
„WHIRLPOOL“ GAMINĮ

Kad galėtumėte pasinaudoti visapuse
technine priežiūra ir palaikymu,
užregistruokite savo prietaisą svetainėje
www.whirlpool.eu/register

WWW

Apsilankykite mūsų svetainėje adresu
docs.whirlpool.eu ir, vykdydami šios
brošiūros nugarėlėje pateiktus nurodymus,
atsisiųskite naudojimo ir priežiūros vadovą.

Prieš naudodamiesi gaminiu, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.

GAMINIO APRAŠYMAS
1. Valdymo pultas
2. Duomenų lentelė
(nenuimkite)
3. Durelės
4. Viršutinis kaitinamasis
elementas / kepintuvas
5. Apšvietimas
6. Sukamasis padėklas

1
4
5
2
6
3

VALDYMO PULTO APRAŠYMAS
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1. ON / OFF
Įjunkite arba išjunkite krosnelę ir
sustabdykite veikiančią funkciją.
2. MENIU / TIESIOGINĖ PRIEIGA
PRIE FUNKCIJŲ
Greitai pasiekite funkcijas ir meniu.
3. NARŠYMO MYGTUKAS SU
MINUSO SIMBOLIU
Slinkite meniu ir sumažinkite
funkcijų nustatymus arba reikšmes.
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4. ATGAL
Grįžkite į ankstesnį ekraną.
Suteikia galimybę keisti nustatymus
gaminimo metu.
5. EKRANAS
6. PATVIRTINIMAS
Patvirtinkite funkcijos pasirinkimą
arba nustatytą reikšmę.
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7. NARŠYMO MYGTUKAS SU
PLIUSO SIMBOLIU
Slinkite meniu ir didinkite funkcijų
nustatymus arba reikšmes.
8. TIESIOGINĖ PRIEIGA PRIE
PARINKČIŲ / FUNKCIJŲ
Greitai pasiekite funkcijas ir
mėgstamiausius.
9. PALEIDIMAS
Paleiskite funkciją naudodami
nurodytus ar pagrindinius nustatymus.
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PRIEDAI
SUKAMASIS PADĖKLAS
Ant atramos padėtą stiklinį sukamąjį
padėklą naudokite gamindami visais
būdais. Sukamąjį padėklą reikia
visada naudoti kaip pagrindą
kitiems indams ar priedams.

SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMA
Naudojama tik su stikliniu
sukamuoju padėklu.
Draudžiama ant atramos dėti kitus
priedus.

SKRUDINIMO LĖKŠTĖ
Naudojama tik su specialiomis
funkcijomis. Skrudinimo lėkštę reikia
padėti stiklinio sukamojo padėklo
centre, o naudojant su specialia
funkcija galima įkaitinti tuščią.
Maistą dėkite tiesiai ant skrudinimo lėkštės.

SKRUDINIMO LĖKŠTĖS RANKENA
Naudojama iš krosnelės išimti karštą
skrudinimo lėkštę.

GARPUODIS
Norėdami maistą, pvz., žuvį ar
1 daržoves, gaminti garuose,
sudėkite jas į krepšelį (2) ir į
2 apatinį garpuodžio indą (3)
įpilkite geriamojo vandens (100
ml), kad būtų pakankamas garų
3 kiekis.
Jei norite gaminti bulves,
makaronus, ryžius ar kruopas,
sudėkite viską tiesiai į garintuvo
indą (krepšelis nebūtinas) ir įpilkite geriamojo vandens
atsižvelgdami į gaminamo maisto kiekį.
Geriausių rezultatų pasiekiama naudojant pridedamą
garpuodžio dangtį (1).
Garpuodį visada dėkite ant stiklinio sukamojo padėklo
ir naudokite tik su atitinkamomis gaminimo ar
mikrobangų funkcijomis.
Garpuodžio dugnas yra pritaikytas ir gali būti
naudojamas taikant specialias „Smart clean“ funkcijas.

VIELINĖS GROTELĖS
Naudojant šias groteles, maistas
būna arčiau keptuvo, todėl puikiai
tinka paskrudinti patiekalui.
Vielines groteles padėkite ant
sukamojo padėklo ir įsitikinkite, kad
jos nesiliečia prie kitų paviršių.
Atsižvelgiant į įsigytą modelį, priedų skaičius ir tipas gali skirtis.

Kitų priedų, kurie nėra pateikiami, galima nusipirkti atskirai
techninės priežiūros centre.

Rinkoje parduodama įvairių priedų. Prieš pirkdami
priedą, įsitikinkite, kad jis tinka naudoti mikrobangų
krosnelėje ir yra atsparus karščiui.

Kai maistą ir priedus dedate į mikrobangų krosnelę,
žiūrėkite, kad jie neliestų vidinių krosnelės sienelių.

Gaminant mikrobangomis negalima naudoti
metalinių indų maistui ar gėrimams.
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Prieš įjungdami krosnelę, visada patikrinkite,
ar sukamasis padėklas gali laisvai suktis. Būkite
atsargūs ir nepajudinkite sukamojo padėklo, kai
įdedate arba išimate kitus priedus.
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FUNKCIJOS
6th SENSE“

•

Ši funkcija automatiškai parenka optimaliausią
temperatūrą ir gaminimo būdą ruošiant bet kokį maistą.
• 6th SENSE REHEAT (6th SENSE PAŠILDYMAS)
Tinka pakartotinai pašildyti jau paruoštą sušaldytą,
atvėsintą arba kambario temperatūros maistą.
Krosnelė automatiškai parinks nustatymus, kuriuos
naudojant galima pasiekti puikių rezultatų per
trumpą laiką. Sudėkite maistą į lėkštę arba indą,
kurį galima saugiai naudoti mikrobangų krosnelėje.
Pasibaigus pašildymo procesui palikite maistą
viduje dar 1–2 min., kad rezultatas būtų tikrai
nepriekaištingas (taikoma šaldytam maistui).
Neatidarykite durelių, kai vykdoma ši funkcija.
MAISTAS

PIETŲ LĖKŠTĖ

PIETŲ LĖKŠTĖ ŠALDYTA

GĖRIMAS

100–500

Kad nepervirtų, į indą arba puodelį įdėkite karščiui atsparų plastikinį
šaukštą
LAZANIJA – ŠALDYTA

250–500

Išimkite iš pakuotės ir rūpestingai pašalinkite bet kokius aliuminio
folijos likučius

•

6th SENSE COOK (6th SENSE GAMINIMAS)
Naudojamas gaminant kelių rūšių patiekalus ir
maistą, kad galėtumėte greitai ir lengvai džiaugtis
optimaliais rezultatais.

200–600

VIŠTŲ SPARNELIAI ŠALDYTI
PIRŠTELIAI SU DUONA ŠALDYTI

•

Būtini priedai: skrudinimo lėkštė, skrudinimo lėkštės
rankena
6TH SENSE STEAM (6th SENSE GARAI)
Tinka norint gaminti maistą, pvz., daržoves ar
žuvį, garuose, naudojant pridedamą garpuodį.
Garpuodžio krepšelyje tolygiai paskirstykite maistą
ir garpuodžio dugne įpilkite geriamojo vandens
(100 ml). Krosnelė automatiškai parinks nustatymus,
kuriuos naudojant galima pasiekti puikių rezultatų.
Tik pradėjus gaminti, mikrobangos generuoja garus
ir garpuodžio dugne įpiltas vanduo užverda.
MAISTAS

DARŽOVĖS
DARŽOVĖS – (ŠALDYTOS)

200–1000

VIŠTIENOS FILĖ

DARŽOVĖS – (ŠALDYTOS)

200–800

Tolygiai paskirstykite inde, kurį saugu naudoti mikrobangų
krosnelėje
DARŽOVĖS – KONSERVUOTOS

150–500

VAISIAI

Būtini priedai: garpuodis

6th SENSE RICE AND PASTA
(6th SENSE RYŽIAI IR MAKARONAI)
Greitai pagamina ryžius ir makaronus. Ši funkcija gali
būti naudojama tik kartu su garpuodžiu.
MAISTAS

PORCIJOS

SVORIS (g)

100

200–600

Tolygiai paskirstykite inde, kurį saugu naudoti mikrobangų
krosnelėje
SPRAGĖSIAI

SVORIS (g)

ŠAKNV.IR ŠAKNG.

KEPTOS BULVĖS

Supjaustykite gabaliukais. Tolygiai paskirstykite inde, kurį saugu
naudoti mikrobangų krosnelėje

100–500

Tolygiai paskirstykite skrudinimo lėkštėje

ŽUVIES FILĖ

200–800

200–500

Tolygiai paskirstykite skrudinimo lėkštėje

SVORIS (g)

DARŽOVĖS

200–600

Prieš gamindami patepkite aliejumi ir pabarstykite druska

MAISTAS

Patepkite aliejumi arba ištirpintu sviestu. Bulvės viršuje padarykite
kryžminį pjūvį ir užpilkite grietinėlės arba savo mėgstamo užpilo

300–800

MĖSAINIAI

200–800

Išimkite iš pakuotės ir rūpestingai pašalinkite bet kokius aliuminio
folijos likučius

PLONAPADĖ PICA ŠALDYTA

Išimkite iš pakuotės ir rūpestingai pašalinkite bet kokius aliuminio
folijos likučius

250–500

250–500

SVORIS (g)

STORAPADĖ PICA ŠALDYTA

SVORIS (g)

Šildykite neuždengtą, atskiruose indeliuose

MAISTAS

Išimkite iš pakuotės ir rūpestingai pašalinkite bet kokius aliuminio
folijos likučius

Išimkite iš pakuotės ir rūpestingai pašalinkite bet kokius aliuminio
folijos likučius
SRIUBA

6th SENSE CRISP (6th SENSE SKRUDINIMAS)
Ši funkcija leidžia tolygiai apskrudinti patiekalą
iki rudumo ir iš viršaus, ir iš apačios. Pasirinkus šią
funkciją, reikia naudoti skrudinimo lėkštę.

RYŽIAI

100

200
300
400

Maišelį visada dėkite ant stiklinio sukamojo padėklo. Spraginkite po
vieną maišelį vienu metu

70
MAKARONAI

140
210

Būtini priedai: Garpuodžio dugnas ir dangtis
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JET DEFROST

„CRISP“
Ši funkcija leidžia tolygiai apskrudinti patiekalą iki
rudumo ir iš viršaus, ir iš apačios. Pasirinkus šią funkciją,
reikia naudoti skrudinimo lėkštę.
MAISTAS

TRUKMĖ (min.)

Mielinis pyragas

7–10

Mėsainis
* Praėjus pusei gaminimo laiko maistą apverskite.

8–10 *

Būtini priedai: skrudinimo lėkštė, skrudinimo lėkštės rankena

MICROWAVE (MIKROBANGOS)
Naudojama greitai pagaminti ir pašildyti maistą ar
gėrimus.
GALIA (W)

REKOMENDUOJAMA

1000

Gėrimų arba kito maisto, kuriame yra didelis kiekis
vandens, pakartotinis pašildymas.

800

Galite greitai atitirpdyti įvairius maisto produktus
– juos tereikia pasverti. Jei norite geriausių rezultatų,
maistą visada dėkite ant stiklinio sukamojo padėklo.
TRAŠKI DUONA ATITIRPDYTA
Naudodamiesi šia išskirtine „Whirlpool“ funkcija
atitirpinsite užšaldytą duoną. Suderinus atitirpinimo ir
skrudinimo technologijas duona bus tarsi šviežiai iškepta.
Šią funkciją naudokite norėdami sparčiai atitirpint ir
pašildyti užšaldytas bandeles, prancūziškąjį batoną ir
raguolius. Naudojantis šia funkcija turi būti naudojama
„Crisp“ lėkštė.
MAISTAS

TRAŠKI DUONA

SVORIS

50–800 g

MĖSA

100 g–2,0 kg

Daržovių gaminimas.

PAUKŠTIENA

100 g–2,5 kg

650

Mėsos ir žuvies gaminimas.

ŽUVIS

100 g–1,5 kg

500

Padažų su mėsa arba padažų, kurių sudėtyje yra
sūrio ar kiaušinių, gamyba. Pyragų su mėsos įdaru
ar makaronų apkepų apkepinimas.

DARŽOVĖS

100 g–2,0 kg

DUONA

100 g–1,0 kg

350

Lėtas gaminimas. Puikiai tinka išlydyti sviestą ar
šokoladą.

160

Užšaldyto maisto atitirpinimas arba sviesto ir sūrio
minkštinimas.

90

Ledų suminkštinimas.
MAISTAS

GALIA (W)

Pakartotinis
pašildymas

2 puodeliai

1000

1–2

Pakartotinis
pašildymas

Bulvių košė
(1 kg)

1000

9 - 11

Atitirpinimas

Mėsos faršas (500 g)

160

13–14

Gaminimas

Biskv. pyragas

800

6-7

Gaminimas

Saldus kremas su
kiaušiniais

650

11 - 12

Malt. mės.keps.

TRUKMĖ (min.)

800

18 - 20

GRILL
Skrudinimas, kepimas ant grotelių ir apkepėlių
gaminimas. Gaminimo metu maistą rekomenduojama
apversti.
MAISTAS

TRUKMĖ (min.)

Skrebutis

5–6

Didž. krevetės

18–22

Rekomenduojami priedai: vielinės grotelės

GRILL + MW (GRILL + MB)
Greitai paruoškite maistą ir apkepėles naudodami
mikrobangų ir kepinimo funkcijas kartu.
MAISTAS

GALIA (W)

TRUKMĖ (min.)

Bulvių apkepas

650

20–22

Keptas viščiukas

650

40 - 45

Rekomenduojami priedai: vielinės grotelės
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MINUTEMINDER (MINUT. LAIK. )
Skirtas stebėti laiką nesuaktyvinant funkcijos.

SMART CLEAN

VEIKSMAS

Gaminimas

TIMERS (LAIKMAČIAI)
Skirti funkcijų laiko reikšmėms redaguoti.

Valymo ciklo metu specialiai išleidžiami garai, kad
galėtumėte be vargo pašalinti nešvarumus ir maisto
likučius. Į pateikiamą garpuodį (3) arba į mikrobangų
krosnelei tinkamą indą įpilkite puodelį geriamojo
vandens ir įjunkite funkciją.
Būtini priedai: garpuodis

FAVORITES (MĖGSTAMA)
Greitai prieigai prie 10 mėgstamiausių funkcijų.

SETTINGS (NUSTATYMAI)
Krosnelės nustatymams reguliuoti.
Kai veikia EKO režimas, siekiant taupyti energiją, ekrano
šviesumas sumažėja po kelių sekundžių ir lemputė išsijungia
po 1 min.
Kai DEMO REŽIMAS yra „On“, visos komandos yra aktyvios ir
meniu veikia, tačiau krosnelė nekaista. Jei norite išjungti šį
režimą, meniu NUSTATYMAI eikite į parinktį DEMO REŽIMAS ir
pasirinkite „Off“.
Pasirinkus ATKURTI GAM.PAR., gaminys išsijungia ir grįžtama
prie nustatymų, buvusių pirmojo įjungimo metu. Visi
nustatymai bus ištrinti.
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NAUDOJIMAS PIRMĄ KARTĄ
1. PASIRINKITE KALBĄ
Pirmą kartą įjungus prietaisą, reikės nustatyti kalbą ir
laiką: Ekrane bus rodoma „English“ (anglų kalba).

Paspauskite arba , nustatykite minutes ir
.
patvirtindami paspauskite
Atkreipkite dėmesį: atsinaujinus elektros tiekimui, gali tekti
nustatyti laiką dar kartą. Paspauskite
, meniu NUSTATYMAI
pasirinkite LAIKRODIS.

3. IŠVALYKITE KROSNELĘ

English
Paspauskite arba ir slinkdami kalbų sąrašu
pasirinkite reikiamą kalbą.
Paspauskite ir patvirtinkite pasirinkimą.
Atkreipkite dėmesį: paspaudus
, kalbą taip pat galima
pakeisti meniu NUSTATYMAI, pasirenkant parinktį KALBA.

2. NUSTATYKITE LAIKĄ
Pasirinkę kalbą, turėsite nustatyti laiką: Ekrane mirksės
du valandų skaitmenys.

Iš naujos orkaitės gali sklisti nuo gamybos likęs
kvapas. Tai visiškai normalu. Kad pasišalintų gamybos
metu likę kvapai, prieš pradedant gaminti maistą,
rekomenduojama išvalyti tuščią orkaitę.
Tik prieš tai iš orkaitės išimkite kartonines apsaugines
dalis, apsauginę plėvelę ir priedus.
Suaktyvinkite „Smart Clean“ funkciją. Vadovaukitės
instrukcijomis, kad tinkamai nustatytumėte funkciją.
Atkreipkite dėmesį: panaudojus prietaisą pirmą kartą,
rekomenduojama išvėdinti kambarį.

CLOCK
Paspauskite
paspauskite
skaitmenys.

arba , nustatykite valandas ir
. Ekrane mirksės du minutėms skirti

KASDIENIS NAUDOJIMAS
1. PASIRINKITE FUNKCIJĄ

DURATION (TRUKMĖ)

Paspauskite
ir įjunkite orkaitę: ekrane bus rodoma
paskutinė naudota funkcija arba pagrindinis meniu.
Funkcijas galima pasirinkti paspaudus vieną iš
pagrindinių funkcijų piktogramų arba slenkant meniu.
Jei norite pasirinkti vieną iš meniu funkcijų, paspauskite
arba ir pasirinkite pageidaujamą, tada
paspauskite ir patvirtinkite.
Atkreipkite dėmesį: pasirinkus funkciją, ekrane bus rodomas
rekomenduojamas ir geriausiai kiekvienai funkcijai tinkantis
lygis.

2. NUSTATYKITE FUNKCIJĄ
Pasirinkę reikiamą funkciją, galite pakeisti jos
nustatymus. Ekrane pasirodys nustatymai, kuriuos
galima keisti eilės tvarka. Paspaudus galima vėl
pakeisti ankstesnį nustatymą.
POWER (GALIA)

MW POWER
Kai ekrane mirksi reikšmė, naudodami
arba
ją pakeiskite, tada patvirtinkite paspausdami
pereikite prie kitų nustatymų (jei reikia).

ir

DURATION
Kai ekrane mirksi piktograma
, naudodamiesi
nustatykite reikiamą gaminimo laiką, tada
arba
ir patvirtinkite.
paspauskite
Atkreipkite dėmesį: paspausdami
galėsite reguliuoti
gaminimo metu nustatytą gaminimo laiką: paspauskite
arba , koreguokite laiką ir patvirtindami paspauskite .
Jei mikrobangų krosnelės funkcijų nenaudojate ir
gaminimo procesą ketinate valdyti patys (laikas
nenurodytas), gaminimo laiko nustatyti nereikia.
Patvirtinkite paspausdami arba
ir paleiskite
funkciją.
Pasirinkę šį režimą negalite užprogramuoti atidėtos
paleisties.
END TIME (START DELAY) PABAIGOS LAIKAS
(PRADŽIOS ATIDĖJIMAS)
Naudojant funkcijas, kurios nesuaktyvina mikrobangų
krosnelės, pvz. „Grill“, nustačius gaminimo laiką galima
atidėti funkcijos paleidimą užprogramavus gaminimo
pabaigos laiką. Naudojant mikrobangų krosnelės
funkcijas pabaigos laikas yra lygus trukmei. Ekrane
piktograma mirksi.
rodomas pabaigos laikas, o
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END TIME
Paspauskite arba
ir nustatykite norimą
gaminimo pabaigos laiką, tada paspauskite
, kad patvirtintumėte ir suaktyvintumėte funkciją.
Sudėkite maistą į orkaitę ir uždarykite dureles: Praėjus
nustatytam laikui, funkcija įsijungs automatiškai, kad
gaminimas būtų baigtas jūsų nustatytu laiku.
Atkreipkite dėmesį: naudojant atidėto paleidimo pradžios laiko
programavimo funkciją orkaitės įkaitinimo fazė išjungiama.
Orkaitė po truputį pasieks nustatytą temperatūrą, todėl
gaminimo laikas bus šiek tiek ilgesnis, nei nustatytas. Kol
laukiate, galite paspausti arba ir koreguoti užprogramuotą
pabaigos laiką, arba galite paspausti ir pakeisti kitus
nustatymus. Jei paspausite , kad pamatytumėte informaciją,
turėsit galimybę perjungti pabaigos laiko ir trukmės parinktis.

JET START
Jei krosnelė išjungta, paspauskite
ir įjunkite
gaminimą mikrobangomis didžiausia galia (1000 W) 30
sek.

4. GAMINIMO PRISTABDYMAS / MAISTO
APVERTIMAS ARBA MAIŠYMAS
PAUSE (PRISTABDYMAS)
Atidarius dureles gaminimas laikinai pristabdomas
išjungiant kaitinimo elementus.
Jei norite tęsti gaminimo procesą, uždarykite dureles ir
paspauskite
.
Atkreipkite dėmesį: Jei naudojate „6th Sense“ funkcijas, dureles
atidarykite tik paraginti.
TURN OR STIR FOOD (MAISTO APVERTIMAS ARBA
MAIŠYMAS)
Naudojant kai kuriuos „6th Sense“ gaminimo receptus
maistą reikia apversti arba pamaišyti.

. „6th SENSE“
Ruošiant bet kokį maistą šios funkcijos automatiškai
parenka geriausią gaminimo režimą, galingumą ir trukmę.
Prireikus tiesiog nurodykite maisto ypatybes, kad
rezultatai būtų optimalūs.
SVORIS / PORCIJOS

KILOGRAMS
Jei norite tinkamai nustatyti funkciją, vadovaukitės
ekrane pateikiamais nurodymais. Paraginti paspauskite
arba ir nustatykite reikiamą reikšmę, tada
patvirtinkite paspausdami .
DONENESS (PAGAMINIMO LYGIS)
Naudojantis „6th Sense“ funkcijomis galima koreguoti
pagaminimo lygį.

TURN FOOD
Pasigirs garso signalas, o ekrane bus rodoma, koks
veiksmas turi būti atliktas.
Atidarykite dureles, atlikite ekrane nurodytą veiksmą
ir uždarykite dureles, tada paspauskite
, kad
gaminimas būtų tęsiamas.
Atkreipkite dėmesį: jei reikia apversti arba pamaišyti, praėjus 2
min., net jei nebus atliktas joks veiksmas, krosnelė pratęs
gaminimo procesą.

5. END OF COOKING (GAMINIMO PABAIGA)
Pasigirs garso signalas, o ekrane bus rodoma, kad
gaminimas baigtas.

END
DONENESS
Paraginti paspauskite arba ir pasirinkite
pageidaujamą lygį: Lengvai / mažai apdorotas (-1)
ir Papildomai / labai apdorotas (+1). Patvirtinkite
ir paleiskite funkciją.
paspausdami arba

3. ĮJUNKITE FUNKCIJĄ
Bet kuriuo metu, jei numatytosios reikšmės atitinka
pageidaujamas arba, jei pritaikėte norimus nustatymus,
ir suaktyvinkite funkciją.
paspauskite
Kiekvieną kartą, kai paspaudžiate
, gaminimo laikas
pratęsiamas dar 30 sek. Jei atidėjimo etapo metu
, krosnelė paklaus, ar norite praleisti šį
paspausite
etapą ir nedelsdama suaktyvins funkciją.
Atkreipkite dėmesį: Jūs galite sustabdyti suaktyvintą funkciją
bet kuriuo metu, paspausdami
.
Jei krosnelė yra karšta, o funkcijai reikalinga konkreti
maksimali temperatūra, ekrane bus parodytas
pranešimas. Paspauskite ir grįžkite į ankstesnį ekraną,
pasirinkite kitą funkciją arba palaukite, kol ji atvės.
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Paspauskite
, jei norite toliau gaminti naudodami
rankinio nustatymo režimą ir pridėdami laiko po 30 sek.
(naudojant mikrobangų krosnelės funkcijas) arba po
5 min. (nenaudojant mikrobangų krosnelės funkcijų),
arba paspauskite , kad gaminimo laiką pratęstumėte
nustatydami naują trukmę. Abiem atvejais gaminimo
parametrai bus išlaikyti.
Paspaudus arba
vėl pradedamas gaminimas.

LT

. MĖGSTAMA

. MINUTEMINDER (MINUT. LAIK.)

Kad naudotis orkaite būtų dar lengviau, galite išsaugoti
iki 10 mėgstamiausių funkcijų.
Kai baigiasi gaminimo procesas, ekrane matysite
raginimą išsaugoti funkciją 1–10 mėgstamiausiųjų
sąrašo padėtyje.

Išjungtos orkaitės ekraną galima naudoti kaip laikmatį.
Prieš įjungdami funkciją, įsitikinkite, kad orkaitė
išjungta, ir paspauskite arba : ekrane mirksės
.
piktograma
Paspauskite
arba
ir nustatykite reikiamą laiko
trukmę, tada paspauskite ir suaktyvinkite laikmatį.
Kai baigsis atgalinė minučių laikmačio atskaita, apie
pabaigą bus nurodoma ekrane ir pasigirs garso signalas.

ADD FAVORITE?
Jei pageidaujate išsaugoti funkciją kaip mėgstamiausią,
o dabartinius jos nustatymus naudoti ateityje,
arba, jei norite ignoruoti, paspauskite
paspauskite
.
Po to, kai paspaudėte , paspauskite arba , kad
pasirinktumėte eilės numerį, tada paspauskite ir
patvirtinkite.
Atkreipkite dėmesį: Jei atmintis pilna arba pasirinktas eilės
numeris jau užimtas, krosnelė paragins patvirtinti, kad norite
perrašyti ankstesnę funkciją.
Norėdami vėliau iškviesti išsaugotas funkcijas, spauskite
: Ekrane bus rodomas mėgstamiausių funkcijų
sąrašas.

MINUTE-MINDER
Suaktyvinę minutinį laikmatį galėsite pasirinkite ir
ir įjunkite orkaitę,
suaktyvinti funkciją. Paspauskite
tada pasirinkite reikiamą funkciją.
Įjungus funkciją laikmatis tęs atgalinę laiko atskaitą
neatsižvelgiant į funkciją.
Šio etapo metu minutinis laikmatis, fone vykdantis
atgalinę atskaitą, nėra matomas (rodoma tik
piktograma). Jei norite pamatyti minutinio laikmačio
ir sustabdykite tuo metu
ekraną, paspauskite
veikiančią funkciją.

. KEYLOCK (UŽRAKINTI)
Jei norite užrakinti mygtukus, paspauskite ir mažiausiai
penkias sekundes palaikykite . Pakartokite šį veiksmą,
kai norėsite atrakinti mygtukus.

2. Vegetables
Paspauskite arba ir pasirinkite funkciją,
patvirtinkite paspausdami , o tada paspauskite
suaktyvinkite.

ir

. SMART CLEAN
Prieš suaktyvindami šią funkciją išimkite iš mikrobangų
krosnelės visus priedus (išskyrus stiklinį sukamąjį
padėklą).
Paspauskite , kad pasiektumėte „Smart Clean“
funkciją.

KEYLOCK
Atkreipkite dėmesį: Šią funkciją galima aktyvinti ir gaminant.
Saugumo sumetimais orkaitę galima išjungti bet kada
.
palaikius nuspaustą mygtuką

SMART CLEAN
Paspauskite
, kad būtų suaktyvinta valymo funkcija:
ekrane bus nurodyta veiksmų seka, kuriuos reikia atlikti
prieš pradedant valymą. Atlikę paspauskite .
Paraginti į pateikiamą garpuodį arba į mikrobangų
krosnelei tinkamą indą įpilkite puodelį geriamojo
vandens ir uždarykite dureles.
Po paskutinio patvirtinimo paspauskite
, kad būtų
pradėtas valymo ciklas.
Procesui pasibaigus išimkite indą, pabaikite valymą
naudodami minkštą šluostę ir išvalykite mikrobangų
krosnelės vidų drėgnu mikropluošto audiniu.
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VALYMAS
Prieš vykdydami priežiūros arba valymo darbus,
įsitikinkite, kad prietaisas atvėso.

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

VIDINIAI IR IŠORINIAI PAVIRŠIAI

PRIEDAI

• Paviršius valykite sausa mikropluošto šluoste.
Jei paviršiai labai nešvarūs, užlašinkite kelis lašus
neutralaus pH ploviklio. Nušluostykite sausa šluoste.
• Durelių stiklą valykite tinkamu skystu plovikliu.
• Reguliariai arba kai yra daug tiškalų, išimkite sukamąjį
padėklą bei jo atramą ir išvalykite krosnelės kameros
dugną, kad pašalintumėte visus maisto likučius.
• Įjungę „Smart Clean“ funkciją optimaliai nuvalykite
vidinius paviršius.
• Keptuvo valyti nereikia, nes dėl intensyvaus karščio
nešvarumai sudega. Naudokite šią funkciją reguliariai.

Visus priedus, išskyrus skrudinimo lėkštę, galima plauti
indaplovėje.
Skrudinimo lėkštę reikia plauti vandenyje su švelnaus
poveikio plovikliu. Įsisenėjusius nešvarumus galima
patrinti šluoste. Prieš valant palaukite, kol atvės
skrudinimo lėkštė.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Problema

Galima priežastis

Sprendimas

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

Netiekiamas maitinimas.
Orkaitė neveikia.
Išjunkite iš elektros tinklo.
Iš krosnelės sklinda garsas, net kai ji
išjungta.

Veikia ventiliatorius.

Atidarykite dureles, palaikykite ir palaukite, kol bus baigtas
aušinimo procesas.

Ekrane parodoma raidė „F“ su skaičiais.

Programinės įrangos gedimas.

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

GAMINIO APRAŠYMAS
Duomenų lapą su šio prietaiso energijos
vartojimo duomenimis galite atsisiųsti iš „Whirlpool“
svetainės docs.whirlpool.eu
WWW

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.

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXX/XXX

> Taip pat galite kreiptis į techninės priežiūros centrą.

400011160181
Spausdinta Italijoje
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