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LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:

Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.aeg.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com

Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop

KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.

 Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
 Vispārēja informācija un padomi
 Informācija par apkārtējo vidi

Izmaiņu tiesības rezervētas.
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1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana
vai lietošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces
tuvumā turpmākām uzziņām.

1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
BRĪDINĀJUMS!
Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas
invaliditātes risks.

• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir apmācīti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.

• Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Bērnus, kas jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ierīces tuvumā.

• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem
nepieejamās vietās.

• Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.

• Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, iesakām to
aktivizēt.

• Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni
bez uzraudzības.

• Turiet ierīci un tās elektrības vadu bērniem, kas ir
jaunāki par 8 gadu vecumu, nepieejamā vietā.

1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
• Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un

līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– Lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos,

birojos un citās darba vietās;
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– Viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās
viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs

• Ierīces iekšpuse darbības laikā sakarst.
Nepieskarieties sildelementiem ierīces iekšpusē.
Vienmēr izmantojiet cepeškrāsns cimdus, izņemot vai
ievietojot papildpiederumus vai cepeškrāsns traukus.

• Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no

elektrotīkla.
• Ja durvis vai durvju blīves ir bojāti, ierīci nedrīkst

izmantot, līdz bojājumu novērsīs kvalificēta persona.
• Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no

nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.

• Tikai kvalificēta persona var veikt apkopes vai
remontdarbus, kas saistīti ar pārsega, kas aizsargā
pret pakļaušanu mikroviļņu enerģijai, noņemšanu.

• Nelietojiet ierīci ar ārēju laika slēdzi vai atsevišķu
tālvadības sistēmu.

• Nesildiet šķidrumus un citu pārtiku noslēgtos traukos.
Tie var uzsprāgt.

• Izmantojiet tikai tādus piederumus, kas ir piemēroti
izmantošanai mikroviļņu krāsnīs.

• Uzsildot pārtiku plastmasas vai papīra traukos,
uzraugiet ierīci iespējamās aizdegšanās dēļ.

• Ierīce paredzēta pārtikas un dzērienu uzsildīšanai.
Pārtikas kaltēšana, drēbju žāvēšana vai sildošo
spilventiņu, čību, sūkļu, mitru drānu un līdzīgu
priekšmetu sildīšana var izraisīt traumu, aizdegšanās
vai ugunsgrēka risku.

• Ja ierīce izdala dūmus, izslēdziet to vai atvienojiet no
elektrības padeves un neveriet vaļā durvis, lai
apslāpētu liesmas.

• Dzērienu sakarsēšana ar mikroviļņiem var izraisīt
pēkšņu vārošā šķidruma izvirdumu. Izņemot traukus,
esiet piesardzīgi.
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• Barošanas pudelīšu saturs un mazu bērnu pārtikas
burciņas ir jāapmaisa vai jāsakrata un pirms
pasniegšanas jāpārbauda to temperatūra, lai izvairītos
no apdegumiem.

• Olas čaumalās un veselas cieti novārītas olas nedrīkst
uzsildīt ierīcē, jo tās var uzsprāgt pat pēc tam, kad
mikroviļņu sildīšana ir beigusies.

• Ierīce regulāri jātīra un jālikvidē visas pārtikas
paliekas.

• Neuzturot ierīci tīru, virsma var bojāties un tas var
negatīvi ietekmēt ierīces darbmūžu, kā arī potenciāli
izraisīt bīstamu situāciju.

• Ierīces darbības laikā aizsniedzamo virsmu
temperatūra var būt ļoti augsta.

• Mikroviļņu krāsni nedrīkst uzstādīt uz plaukta, ja vien
tā nav iepriekš tajā pārbaudīta.

• Ierīces aizmugurei jābūt vērstai pret sienu.
• Stikla durvju tīrīšanai neizmantojiet raupjus, abrazīvus

tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tie var
saskrāpēt virsmas, un tādējādi stikls var saplīst.

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana

BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.

• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās

uzstādīšanas norādes.
• Ierīci var novietot gandrīz jebkurā

virtuves vietā. Pārliecinieties, ka
krāsns novietota uz plakanas,
līdzenas virsmas un tās ventilācijas
spraugas un ierīces apakša nav
nosegta (lai nodrošinātu ventilāciju).

2.2 Elektriskie pieslēgumi
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.

• Elektrības padeves pieslēgšana jāveic
sertificētam elektriķim.

• Ierīce jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka informācija uz

tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
elektrosistēmas parametriem. Ja
neatbilst, sazinieties ar elektriķi.

• Ja ierīce elektrotīklam pieslēgta,
izmantojot pagarinātāju, tam jābūt
iezemētam.

• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
kontaktspraudni un strāvas vadu.
Sazinieties ar servisa daļu vai
elektriķi, lai nomainītu bojātu strāvas
kabeli.

• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
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2.3 Izmantošana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv traumu, apdegumu,
elektrošoka vai sprādziena
risks.

• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez

uzraudzības.
• Nebalstieties uz atvērtām durvīm.
• Pārliecinieties, vai ventilācijas atveres

nav bloķētas.
• Nelietojiet ierīci kā darbvirsmu un

neizmantojiet tilpni priekšmetu
uzglabāšanai.

2.4 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu un
ierīces aizdegšanās un
bojājumu risks.

• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.

• Regulāri tīriet ierīci, lai novērstu
virsmas materiāla sabojāšanos.

• Neļaujiet ēdiena vai tīrīšanas līdzekļa
atliekām uzkrāties uz durvju blīvējuma
virsmas.

• Cepeškrāsnī atlikušās taukvielas vai
pārtikas atliekas var izraisīt
ugunsgrēku.

• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu.
Izmantojiet tikai neitrālus mazgāšanas
līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus,
šķīdinātājus vai metāla priekšmetus.

• Ja lietojat cepeškrāsns tīrīšanai
paredzētus aerosolus, ievērojiet
ražotāja drošības norādījumus, kas
atrodami uz iepakojuma.

2.5 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.

• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet

to.

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
3.1 Kopskats

1 3 4

7 56

2
1 Lampa
2 Drošības bloķēšanas sistēma
3 Displejs
4 Vadības panelis
5 Viļņvada pārsegs
6 Grils
7 Rotējošā paliktņa vārpsta
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3.2 Vadības panelis

4

8

9

2

3

5

6

7

1

Simbols Funkcija Apraksts

1 — Displejs Rāda iestatījumus un pulksteņa
laiku.

2
Uz laiku balstīta atkau‐
sēšana

Lai atkausētu ēdienu, balstoties
uz laiku.

3
Pulksteņa poga Pulksteņa iestatīšanai.

4
Automātiskās gatavo‐
šanas poga

Automātiskās cepšanas izman‐
tošanai.

5
Nodzēšanas poga Lai izslēgtu mikroviļņu krāsni vai

dzēstu gatavošanas iestatīju‐
mus.

6
Funkciju poga Mikroviļņu/grila/kombinētās ga‐

tavošanas funkcijas iestatīšanai.

7
, 

Iestatīšanas regulators Lai iestatītu gatavošanas laiku
vai svaru, vai funkciju.

8
Ieslēgšanas taustiņš Lai palaistu ierīci vai palielinātu

gatavošanas laiku par 60 sekun‐
dēm pie pilnas jaudas.

9
Uz svaru balstīta at‐
kausēšana

Lai atkausētu ēdienu, balstoties
uz svaru.
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3.3 Piederumi
Rotējošā paliktņa komplekts

Gatavošanai mikroviļņu
krāsnī noteikti izmantojiet
rotējošā paliktņa komplektu.

Stikla gatavošanas plātne un rullīša
vadotne.
Grila restes

Izmantojiet:
• cepšanai uz grila
• kombinētai gatavošanai

4. PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".

4.1 Pirmā tīrīšana
UZMANĪBU!
Skatiet sadaļu "Kopšana un
tīrīšana".

• Izņemiet visas detaļas un papildu
iepakojumu no mikroviļņu krāsns.

• Iztīriet ierīci pirms pirmās lietošanas.

4.2 Laika iestatīšana
Pievienojot ierīci elektrotīklam vai pēc
strāvas padeves pārtraukuma, displejs
rāda 0:00 un atskan skaņas signāls.

1. Atkārtoti piespiediet , lai izvēlētos
12 stundu vai 24 stundu laika
sistēmu.

2. Pagrieziet iestatījumu regulatoru
stundu ievadīšanai.

3. Apstipriniet ar .
4. Pagrieziet Laika iestatīšanas

regulatoru, lai ievadītu minūšu skaitu.
5. Apstipriniet ar .

5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".

5.1 Vispārīga informācija par
ierīces izmantošanu
• Pēc ierīces izslēgšanas ļaujiet

ēdienam pastāvēt dažas minūtes.
• Pirms ēdiena gatavošanas izņemiet

alumīnija folijas iesaiņojumu, metāla
konteinerus utt.

Ēdiena gatavošana
• Ja iespējams, gatavojiet ēdienu,

pārklājot to ar materiālu, kas

piemērots lietošanai mikroviļņu krāsnī.
Ja vēlaties, lai ēdiens būtu
kraukšķīgs, gatavojiet to bez vāka

• Nepārgatavojiet ēdienu, iestatot pārāk
augstu jaudu un laiku. Ēdiens var
izkalst, sadegt vai dažviet aizdegties.

• Nelietojiet ierīci, lai gatavotu olas
čaumalās vai gliemežus, jo tie var
pārsprāgt. Gatavojot ceptas olas,
vispirms pārduriet olas dzeltenumus.

• Lai ēdiens nepārsprāgtu, pirms
gatavošanas caurduriet ar dakšu
ēdiena, piemēram, kartupeļu, tomātu,
cīsiņu, ādiņu.
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• Gatavojot atdzesētu vai saldētu
pārtiku, iestatiet ilgāku gatavošanas
laiku.

• Ēdienus, kas satur mērci, laiku pa
laikam jāsamaisa.

• Cieti dārzeņi, tādi kā burkāni, pupas
vai ziedkāposti, jāvāra ūdenī.

• Apgrieziet lielākos gabalus uz otru
pusi, kad pagājusi puse gatavošanai
atvēlētā laika.

• Ja iespējams, sagrieziet dārzeņus
vienāda izmēra gabaliņos.

• Izmantojiet plakanus, platus traukus.
• Nelietojiet porcelāna, keramikas vai

māla ēdiena gatavošanas traukus ar
maziem caurumiņiem, piem., uz
rokturiem vai neglazētām
apakšdaļām. Caurumiņos ieplūstošā
mitruma ietekmē ēdiena gatavošanas
trauks var ieplīst, kad tas tiek
uzkarsēts.

• Stikla gatavošanas plātne ir darba
vieta, lai uzkarsētu ēdienu vai
šķidrumus. Tas nepieciešams
mikroviļņu krāsns ekspluatācijai.

Gaļas, putnu gaļas un zivju
atkausēšana
• Ievietojiet saldētu pārtiku bez

iepakojuma uz maza otrādi apgriezta
šķīvja ar tvertni zem tā, lai
atkausēšanas laikā radies ūdens
uzkrātos šajā tvertnē.

• Apgrieziet pārtiku uz otru pusi, kad
pagājusi puse no atkausēšanai
atvēlētā laika. Ja iespējams, atdaliet
un tad izņemiet gabalus, kas sākuši
atkausēties.

Sviesta, putukrējuma kūkas porciju,
biezpiena atkausēšana
• Neatkausējiet tos pilnībā ierīcē –

ļaujiet tiem atkust istabas
temperatūrā. Tas nodrošinās
vienmērīgākus rezultātus. Pirms
atkausēšanas noņemiet visu metāla
vai alumīnija iesaiņojumu.

Augļu un dārzeņu atkausēšana
• Pilnībā neatkausējiet ierīcē augļus un

dārzeņus, kas paredzēti tālākai
gatavošanai svaigā veidā. Ļaujiet tiem
atkust istabas temperatūrā.

• Lai pagatavotu augļus un dārzeņus,
vispirms tos neatkausējot, jūs varat
izmantot augstāku mikroviļņu jaudu.

Gatavi ēdieni
• Jūs varat pagatavot gatavus ēdienus

ierīcē tikai tad, ja to iepakojums ir
piemērots izmantošanai mikroviļņu
krāsnī.

• Ievērojiet uz iesaiņojuma uzdrukātos
ražotāja norādījumus (piem.,
noņemiet metāla vāku un pārduriet
polietilēna plēvi).

Piemēroti ēdiena gatavošanas trauki un materiāli

Ēdiena gatavošanas trauki/materiāls Mikroviļņi Grilēšana

Atkausēša‐
na

Karsēša‐
na

Ēdiena
gatavo‐
šana

Ugunsizturīgs stikls un porcelāns (bez
metāla detaļām, piem., Pyrex, karstu‐
mizturīgs stikls)

X X X X

Ugunsneizturīgs stikls un porcelāns 1) X -- -- --

No ugunsizturīga/aukstumizturīga mate‐
riāla izgatavots stikls un stikla keramika
(piem., Arcoflam), grila plaukts

X X X X

Keramikas 2), keramika 2) X X X --

Līdz 200 °C termiski izturīga plastma‐
sa 3)

X X X --
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Ēdiena gatavošanas trauki/materiāls Mikroviļņi Grilēšana

Atkausēša‐
na

Karsēša‐
na

Ēdiena
gatavo‐
šana

Kartons, papīrs X -- -- --

Pārtikas plēve X -- -- --

Plēve cepšanai ar mikroviļņu krāsnij
drošu noslēgumu 3)

X X X --

Cepšanai paredzēti trauki, kas izgata‐
voti no metāla, piem., emalja, čuguns

-- -- -- X

Cepšanas kārbas, melnas lakas vai silī‐
cija pārklājums 3)

-- -- -- X

Cepamā paplāte -- -- -- X

Apbrūnināšanai paredzētie ēdiena gata‐
vošanas trauki, piem., čipsu panna vai
apbrūnināšanas plāts

-- X X --

Gatavas maltītes, iepakojumā 3) X X X X

1) Bez sudraba, zelta, platīna vai metāla apšuvuma / rotājumiem
2) Bez kvarca vai metāla komponentiem vai metālu saturošas glazūras
3) Ievērojiet ražotāja norādījumus par maksimālo temperatūru.

X piemērots
-- nav piemērots

5.2 Mikroviļņu ieslēgšana un
izslēgšana

UZMANĪBU!
Neļaujiet mikroviļņu funkcijai
darboties, ja nav ievietota
pārtika.

1. Piespiediet funkciju pogu.
2. Pagrieziet iestatījumu regulatoru

vēlamās funkcijas iestatīšanai.
3. Lai apstiprinātu, nospiediet funkciju

pogu.
4. Pagrieziet iestatījumu regulatoru laika

ievadīšanai.

5. Nospiediet , lai apstiprinātu un
aktivizētu mikroviļņu krāsni.

Lai atslēgtu mikroviļņu krāsni:
• nogaidiet, līdz mikroviļņu krāsns

automātiski izslēdzas, kad beidzas
iestatītais laiks.

• atveriet durvis. Mikroviļņu krāsns tiek
automātiski atslēgta. Aizveriet durvis
un piespiediet , lai turpinātu
gatavošanas procesu. Lietojiet šo
funkciju, lai pārbaudītu pārtiku.

• nospiediet .
Kad mikroviļņu krāsns
izslēdzas automātiski,
atskan skaņas signāls.
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5.3 Jaudas iestatījumu tabula

Jaudas iestatījums Aptuvena jaudas procentuāla
izteiksme

Jauda

P100 100 % 800 Watt

P80 80 % 640 Watt

P50 50 % 400 Watt

P30 30 % 240 Watt

P10 10 % 80 Watt

Citas funkcijas

Jaudas iestatījums Funkcijas režīms

Grils

G Pilns grils

Kombinētā gatavošana

C – 1 55 % Mikroviļņi, 45 % grils

C – 2 36 % Mikroviļņi, 64 % grils

5.4 Ātra darba sākšana
Maksimālais gatavošanas
laiks ir 95 minūtes.

Piespiediet  , lai aktivizētu mikroviļņu
krāsni pilnas jaudas režīmā uz 60
sekundēm.
Gatavošanas laiks tiek palielināts par 60
sekundēm, katru reizi piespiežot
taustiņu.

5.5 Atkausēšana
Jūs varat izvēlēties vienu no diviem
atkausēšanas režīmiem:

• Atkausēšanu pēc svara 
• Atkausēšanu, iestatot laiku 

Neizmantojiet atkausēšanu
pēc svara pārtikai, kas
atradusies ārpus saldētavas
ilgāk par 20 minūtēm, kā arī
saldētai gatavai pārtikai.

Ieslēdzot atkausēšanu pēc
svara, produkta svaram
jābūt lielākam par 100 g un
mazākam par 2000 g.

Lai atkausētu produktu, kurš
sver mazāk par 200 g,
novietojiet to uz rotējošās
pamatnes.

1. Nospiediet  uz svaru balstītas
atkausēšanas gadījumā vai  uz
laiku balstītas atkausēšanas
gadījumā.

2. Pagrieziet iestatījumu regulatoru
svara vai laika ievadīšanai.
Atkausējot pēc svara, laiks tiek
iestatīts automātiski.

3. Nospiediet , lai apstiprinātu un
aktivizētu mikroviļņu krāsni.

5.6 Vairākposmu gatavošana
Ja vajadzīga atkausēšana,
iestatiet to kā pirmo posmu.
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Produktus var gatavot maksimāli 3
posmos.

1. Nospiediet  uz svaru balstītas
atkausēšanas gadījumā vai  uz
laiku balstītas atkausēšanas
gadījumā.

2. Pagrieziet iestatījumu regulatoru
atkausēšanas laika vai svara
iestatīšanai.

3. Apstipriniet ar .
4. Pagrieziet iestatījumu regulatoru

jaudas līmeņa iestatīšanai.
5. Apstipriniet ar .
6. Pagrieziet iestatījumu regulatoru laika

ievadīšanai.

7. Nospiediet , lai apstiprinātu un
aktivizētu mikroviļņu krāsni.
Pēc katra posma atskan skaņas
signāls.

5.7 Grilēšana un kombinēta
gatavošana
1. Nospiediet .
2. Pagrieziet iestatījumu regulatoru

vēlamās funkcijas iestatīšanai.
3. Apstipriniet ar .
4. Pagrieziet iestatījumu regulatoru laika

ievadīšanai.
5. Nospiediet , lai apstiprinātu un

aktivizētu mikroviļņu krāsni.

6. AUTOMĀTISKĀS PROGRAMMAS
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".

6.1 Automātiskā cepšana
Lietojiet šo funkciju, lai viegli pagatavotu
savu iecienītāko ēdienu. Mikroviļņu
krāsns automātiski iestata optimālos
iestatījumus.

1. Nospiediet .
2. Pagrieziet iestatījumu regulatoru

vēlamās izvēlnes iestatīšanai.
3. Apstipriniet ar .
4. Pagrieziet iestatījumu regulatoru, lai

iestatītu ēdiena svaru.
5. Nospiediet , lai apstiprinātu un

aktivizētu mikroviļņu krāsni.

Apzīmējumi Izvēlne Daudzums

A-1 
Atkārtota sakarsē‐
šana

200 g
400 g
600 g

A-2 
Dārzeņi 200 g

300 g
400 g

A-3 
Zivs 250 g

350 g
450 g

A-4 
Gaļa 250 g

350 g
450 g

A-5 
Makaroni 50 g (pievienojiet 450 ml

ūdens)
100 g (pievienojiet 800 ml
ūdens)
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Apzīmējumi Izvēlne Daudzums

A-6 
Kartupeļi 200 g

400 g
600 g

A-7 
Pica 200 g

400 g

A-8 
Zupa 200 ml

400 ml

6.2 Atliktais starts
Mikroviļņu krāsni var
ieprogrammēt maksimāli 3
posmiem.

1. Nospiediet .
2. Pagrieziet iestatījumu regulatoru

jaudas līmeņa iestatīšanai.
3. Apstipriniet ar .
4. Pagrieziet iestatījumu regulatoru, lai

iestatītu gatavošanas laiku.

5. Nospiediet , lai ieprogrammētu
mikroviļņu krāsns startu.

6. Pagrieziet iestatījumu regulatoru
stundu ievadīšanai.

7. Apstipriniet ar .
8. Pagrieziet iestatījumu regulatoru

minūšu ievadīšanai.
9. Nospiediet , lai pabeigtu

iestatīšanu.
Sasniedzot iestatīto laiku, mikroviļņu
krāsns automātiski ieslēdzas.

7. PIEDERUMU LIETOŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".

7.1 Rotējošā paliktņa
komplekta ievietošana

UZMANĪBU!
Negatavojiet pārtiku bez
rotējošā paliktņa komplekta.
Izmantojiet tikai rotējošā
paliktņa komplektu, kas
iekļauts mikroviļņu krāsns
komplektācijā.

Nekādā gadījumā
negatavojiet uz pašas stikla
gatavošanas paplātes.

1. Novietojiet rullīša vadotni ap rotējošā
paliktņa vārpstu.

2. Novietojiet stikla gatavošanas plātni
uz rullīša vadotnes

7.2 Grilēšanas restu
ievietošana
Novietojiet grilēšanas restes uz rotējošā
paliktņa komplekta.
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8. PAPILDFUNKCIJAS
8.1 Bērnu drošības funkcija
Bērnu drošības funkcija neļauj nejauši
ieslēgt mikroviļņu krāsni.

Nospiediet un turiet  3 sekundes.

Atskanēs skaņas signāls.
Ja bērnu drošības slēdzis ieslēgts,
displejā parādās .

9. PADOMI UN IETEIKUMI
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".

9.1 Padomi mikroviļņu lietošanā

Problēma Risinājums

Jūs varat atrast informāciju gatavoja‐
mam ēdiena daudzumam.

Meklējiet informāciju par līdzīgu ēdiena daudz‐
umu. Palieliniet vai samaziniet gatavošanas pe‐
riodu saskaņā ar likumu: divkāršs daudzums =
gandrīz divreiz ilgāks laiks, puse daudzuma =
divreiz īsāks laiks

Ēdiens kļuvis pārāk sauss. Iestatiet īsāku gatavošanas laiku vai izvēlieties
mazāku mikroviļņu jaudu.

Ēdiens nav atkausēts, karsts vai ga‐
tavs pēc iestatītā laika perioda.

Iestatiet garāku gatavošanas laiku vai izvēlieties
lielāku jaudu. Ņemiet vērā, ka lielākiem ēdieniem
nepieciešams ilgāks laiks.

Kad gatavošanas laiks ir beidzies,
ēdiena malas ir pārkarsušas, bet vidū
tas nav gatavs.

Nākamajā reizē iestatiet mazāku jaudu un ilgāku
laiku. Samaisiet šķidrumus (piem., zupu) gatavo‐
šanas laika vidū.

Rīsiem labāku rezultātu var iegūt,
izmantojot plakanus, platus traukus.

9.2 Atkausēšana
Vienmēr atkausējiet cepeti ar taukaino
pusi uz leju.
Neatkausējiet pārsegtu gaļu, jo tā vietā,
lai atkausētos, tā var sākt cepties.
Vienmēr atkausējiet veselu putnu ar
krūtiņu uz leju.

9.3 Ēdiena gatavošana
Vienmēr izņemiet atdzesētu gaļu un
putnu gaļu no ledusskapja vismaz 30
minūtes pirms gatavošanas.
Pēc gatavošanas pārklājiet gaļu, putnu
gaļu, zivis un dārzeņus.

Uzklājiet zivij plānu eļļas vai kausēta
sviesta kārtiņu.
Visi dārzeņi jāvāra ar pilnu mikroviļņu
jaudu.
Pievienojiet 30 – 45 ml auksta ūdens
katriem 250 g dārzeņu.
Pirms gatavošanas sagrieziet svaigus
dārzeņus vienādos gabaliņos. Gatavojiet
visus dārzeņus ar vāku uz trauka.

9.4 Uzsildīšana
Sasildot pusfabrikātu maltītes, vienmēr
ievērojiet uz iesaiņojuma sniegtos
norādījumus.
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9.5 Grilēšana
Grilējiet plakanus produktus grila plaukta
vidusdaļā.
Apgrieziet pārtiku otrādi, kad pagājusi
puse gatavošanai atvēlētā laika, un
turpiniet grilēt.

9.6 Kombinētā gatavošana
Izmantojiet kombinēto gatavošanu, lai
noteikti ēdieni būtu kraukšķīgi.

Kad pagājusi puse gatavošanai atvēlētā
laika, apgrieziet ēdienu uz otru pusi un
turpiniet.
Kombinētajai gatavošanai pieejami 2
režīmi. Katrs režīms apvieno mikroviļņu
un grila funkcijas dažādos periodos un ar
dažādu jaudas iestatījumu.

10. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".

10.1 Piezīmes un ieteikumi
tīrīšanai
• Tīriet ierīces priekšpusi ar mīkstu

drāniņu, kas iemērkta siltā ūdenī ar
mazgāšanas līdzekli.

• Metāla virsmu tīrīšanai izmantojiet
parastu tīrīšanas līdzekli.

• Tīriet ierīces iekšpusi pēc katras
lietošanas reizes. Tad varēs vieglāk
noņemt netīrumus un tie nepiedegs.

• Piekaltušus netīrumus tīriet ar
speciālo tīrīšanas līdzekli.

• Regulāri tīriet visus papildpiederumus
un ļaujiet tiem nožūt. Lietojiet mīkstu
drānu, kas iemērkta siltā ūdenī ar
mazgāšanas līdzekli.

• Grūti noņemamu atlieku
mīkstināšanai, vāriet glāzi ūdens 2
līdz 3 minūtes ar pilnu mikroviļņu
jaudu.

• Lai novērstu smakas, sajauciet ūdens
glāzē 2 tējkarotes citronu sulas un
vāriet 5 minūtes ar pilnu mikroviļņu
jaudu.

11. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".

11.1 Ko darīt, ja ...

Problēma Iespējamie iemesli Risinājums

Ierīce nedarbojas. Ierīce ir izslēgta. Ieslēdziet ierīci.

Ierīce nedarbojas. Ierīce nav pieslēgta elektrotī‐
klam.

Pieslēdziet ierīci elektrotīklam.

Ierīce nedarbojas. Nedarbojas mājas elektrosistē‐
mas drošinātājs.

Pārbaudiet drošinātāju. Ja dro‐
šinātājs pārstāj darboties vairāk‐
kārtīgi, sazinieties ar kvalificētu
elektriķi.

Ierīce nedarbojas. Durvis nav pareizi aizvērtas. Pārliecinieties, ka durvīm nekas
netraucē.

Lampa nedarbojas. Lampa ir bojāta. Lampa jānomaina.
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Problēma Iespējamie iemesli Risinājums

Tilpnē ir dzirksteles. Ievietoti metāla trauki vai trauki
ar metāla apdari.

Izņemiet trauku no ierīces.

Tilpnē ir dzirksteles. Iekšējām sieniņām pieskaras
metāla iesmi vai alumīnija folija.

Pārliecinieties, ka iesmi un folija
nepieskaras iekšējām sieniņām.

Rotējošais paliktnis
rada skrāpējošu vai
griezīgu skaņu.

Zem stikla gatavošanas paplā‐
tes ir kāds priekšmets vai netīru‐
mi.

Notīriet laukumu zem stikla ga‐
tavošanas paplātes.

Ierīces darbība apstā‐
jas bez acīmredzama
iemesla.

Radusies kļūda. Ja šī situācija atkārtojas, piezva‐
niet uz klientu apkalpošanas
centru.

11.2 Apkopes dati
Ja nevarat atrast risinājumu, sazinieties
ar ierīces tirgotāju vai pilnvarotu servisa
centru.
Servisa centram nepieciešamie dati
norādīti uz tehnisko datu plāksnītes.

Tehnisko datu plāksnīte ir uz ierīces.
Nenoņemiet ierīces iekšpusē esošo
tehnisko datu plāksnīti.

Iesakām pierakstīt datus šeit:

Ierīces modeļa nosaukums (MOD.) ........................................

Izstrādājuma Nr. (PNC) ........................................

Sērijas numurs (S.N.) ........................................

12. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".

12.1 Vispārēja informācija
UZMANĪBU!
Nenobloķējiet gaisa
ventilācijas atveres. Pretējā
gadījumā ierīce var pārkarst.

UZMANĪBU!
Nepieslēdziet ierīci
adapteriem vai
pagarinātājiem. Tas var
izraisīt pārslodzi un
ugunsgrēka risku.

UZMANĪBU!
Minimālais uzstādīšanas
augstums ir 85 cm.

• Mikroviļņu krāsns paredzēta lietošanai
tikai uz virtuves darbvirsmas. Tā
jānovieto uz stabilas un līdzenas
virsmas.

• Novietojiet mikroviļņu krāsni tālāk no
tvaika, karsta gaisa un ūdens
šļakstiem.

• Mikroviļņu krāsns atrašanās televizora
un radio tuvumā var izraisīt saņemtā
signāla traucējumus.

• Transportējot mikroviļņu krāsni
aukstos laika apstākļos, neieslēdziet
to uzreiz pēc uzstādīšanas. Ļaujiet tai
pastāvēt istabas temperatūrā, lai tā
uzsūktu siltumu.
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12.2 Elektroinstalācija
BRĪDINĀJUMS!
Elektriskos uzstādīšanas
darbus var veikt tikai
kvalificētas personas.

Ražotājs neuzņemas
nekādu atbildību par
bojājumiem, kas radušies,
neievērojot drošības
norādījumus, kas minēti
sadaļā „Drošības
informācija”.

Mikroviļņu krāsns aprīkota ar barošanas
vadu un kontaktdakšu.
Kabelim ir zemējuma vads ar zemējuma
spraudkontaktu. Spraudkontakts ir
jāpieslēdz kontaktligzdai, kas ir pareizi
uzstādīta un iezemēta. Elektrības
īssavienojuma gadījumā, iezemēšana
samazina risku saņemt strāvas triecienu.

12.3 Minimālie attālumi

C

A

B

Izmērs mm

A 300

B 200

C 0

13. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.

Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
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