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A. Informācija par likvidēšanu lietotājiem
(privātās mājsaimniecības)

1. Eiropas Savienībā
Uzmanību! Ja vēlaties atbrīvoties no šīs ierīces, lūdzu, neizmetiet to parastā 
atkritumu tvertnē!
Lietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas ir jāapstrādā atsevišķi un 
saskaņā ar tiesību aktiem, kas paredz izmantoto elektrisko un elektronisko 
iekārtu atbilstošu apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi.
Pēc attiecīgo noteikumu ieviešanas dalībvalstīs privātās mājsaimniecības ES 
dalībvalstīs var atdot atpakaļ savas izmantotās elektriskās un elektroniskās 
iekārtas noteiktās savākšanas vietās bez maksas*.
Dažās valstīs* vietējais mazumtirgotājs var arī pieņemt atpakaļ jūsu veco 
izstrādājumu bez maksas, ja tā vietā iegādājaties ekvivalentu.
*) Lūdzu, sazinieties ar vietējo varas iestādi, lai iegūtu sīkāku informāciju.
Ja nolietotajai elektroierīcei vai elektroniskajai ierīcei ir baterijas vai 
akumulatori, atbrīvojieties to šīm detaļām pirms atbrīvošanās no ierīcēm 
saskaņā ar vietējām valsts prasībām. Atbrīvojoties no šīs ierīces pareizā 
veidā, jūs palīdzat atkritumiem nonākt pareizā apstrādes, atjaunošanas 
un pārstrādes procesā, tādējādi novēršot iespējamo negatīvo ietekmi uz 
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, kas savukārt var rasties, ja atkritumi tiek 
nepareizi apstrādāti.

2. Citās valstīs ārpus ES
Ja vēlaties atbrīvoties no šī izstrādājuma, lūdzu, sazinieties ar savām vietējām 
varas iestādēm un uzziniet par pareizo utilizācijas metodi.
Šveicei: lietotas elektriskās vai elektroniskās iekārtas var atdot atpakaļ bez 
maksas tirgotājam pat tad, ja nepērk jaunu izstrādājumu. Papildu savākšanas 
vietas ir uzskaitītas mājas lapā www.swico.ch vai www.sens.ch.

B. Informācija par utilizāciju uzņēmumiem

1. Eiropas Savienībā
Ja izstrādājums tiek izmantots uzņēmējdarbības vajadzībām un vēlaties no 
tā atbrīvoties, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
Lūdzu, sazinieties ar SHARP izplatītāju, kurš informēs jūs par izstrādājuma 
pieņemšanu atpakaļ. Jums var pieprasīt maksu par atpakaļpieņemšanu un 
pārstrādāšanu. Mazus izstrādājumus (un mazos daudzumos) var pieņemt 
atpakaļ vietējās savākšanas vietās.
Spānijai: lūdzu, sazinieties ar izveidoto savākšanas sistēmas punktu vai 
vietējo varas iestādi par lietoto izstrādājumu pieņemšanu atpakaļ.

2. Citās valstīs ārpus ES
Ja vēlaties atbrīvoties no šī izstrādājuma, lūdzu, sazinieties ar savām vietējām 
varas iestādēm un uzziniet par pareizo utilizācijas metodi.

Uzmanību!
Jūsu 

izstrādājums ir 
apzīmēts ar šo 

simbolu.
Tas nozīmē, 

ka izmantotās 
elektriskās un 
elektroniskās 

iekārtas nedrīkst 
izmest sadzīves 

atkritumos. 
Šīm iekārtām 
ir piemērota 

atsevišķa 
savākšanas 

sistēma.

www.sharpconsumer.com/
support/

www.sharpconsumer.com/
documents-of-conformity/

www.sharpconsumer.com/
contact/

Informāciju par apkopi skatiet šeit: www.sharpconsumer.com/contact/, informāciju par garantijas tiesībām skatiet 
šeit: www.sharpconsumer.com/support/ vai sazinieties ar izplatītāju, kur iegādājāties produktu.
Atbilstības deklarācijas ir pieejamas šeit: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/
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PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMAS PAKĻAUŠANAS 
MIKROVIĻŅU ENERĢIJAS IEDARBĪBAI
1. Nemēģiniet darbināt krāsni ar atvērtām durvīm, jo tas var radīt bīstamu ietekmi uz mikroviļņu enerģiju. Svarīgi 

nemēģināt atvērt drošības slēdzenes.
2. Neievietojiet neko starp krāsns priekšpusi un durvīm, kā arī neļaujiet uzkrāties netīrumiem un noslaukiet 

atlikumus, kas uzkrājušies uz blīvējošām virsmām.
3. Nelietojiet krāsni, ja tā ir bojāta. Ir ļoti svarīgi, lai cepeškrāsns durvis tiktu pareizi aizvērtas un durvīm, eņģēm, 

aizbīdņiem, durvju blīvējumiem un blīvējuma virsmām nebūtu bojājumu.
4. Nemēģiniet remontēt un regulēt krāsni.
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 SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

RŪPĪGI IZLASIET TOS UN GLABĀJIET TURPMĀKAI ATSAUCEI
Lai izvairītos no aizdegšanās, rīkojieties, kā norādīts tā-
lāk. Mikroviļņu krāsni nedrīkst atstāt bez uzraudzības tās 
lietošanas laikā. Pārāk augsti jaudas līmeņi vai pārāk ilgi 
gatavošanas laiki var pārkarsēt ēdienus un izraisīt aizdeg-
šanos.

Šī krāsns ir konstruēta lietošanai tikai uz atklātas virsmas. Tā nav 
konstruēta iebūvēšanai virtuves iekārtā. Neievietojiet krāsni 
skapītī. Elektriskajai rozetei jābūt viegli pieejamai, lai nepare-
dzētā gadījumā ierīci varētu bez grūtībām atvienot.
Maiņstrāvas elektrobarošanai jābūt 230–240 V, 50 Hz ar vismaz 
10 A sadales līnijas drošinātāju vai vismaz 10 A sadales slēdzi. Ir 
jānodrošina atsevišķa elektriskā shēma, kas izmantojama tikai 
šai iekārtai.
Nenovietojiet krāsni vietās, kur tiek izdalīts siltums. 
Piemēram, tuvu pie parastas krāsns. 
Neuzstādiet krāsni vietā ar augstu mitrumu vai vietā, kur var uz-
krāties mitrums. Neglabājiet un nelietojiet krāsni ārpus telpām.
Ja ir novēroti dūmi, izslēdziet vai atvienojiet krāsni un 
atstājiet durvis noslēgtas, lai noslāpētu liesmas.
Lietojiet tikai mikroviļņu drošus traukus un piederumus. 
Piederumus vajadzētu pārbaudīt, lai nodrošinātu, ka tie ir 
piemēroti lietošanai krāsnī.
Kad sildāt ēdienu plastmasas vai papīra traukos, uzraugiet 
krāsni, jo iespējama aizdegšanās.
Pēc lietošanas notīriet viļņvada pārsegu un krāsns iekšpu-
si. Tiem jābūt sausiem un bez taukiem. Uzkrājušies tauki 
var pārkarst un sākt dūmot vai aizdegties.

Nenovietojiet viegli uzliesmojošus materiālus krāsns vai ventilā-
cijas atveru tuvumā. Neaizsedziet ventilācijas atveres.
Izņemiet visus metāla blīvējumus, stiepļu auklas u.c. no pārti-
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kas produktiem un to iepakojumiem. Dzirksteļošana uz metāla 
virsmām var izraisīt aizdegšanos.
Nelietojiet mikroviļņu krāsni, lai sildītu eļļu cepšanai dziļos trau-
kos. Temperatūru nevar kontrolēt, un eļļa var aizdegties.
Lai gatavotu popkornu, izmantojiet tikai īpašus mikroviļņu 
krāsns popkorna gatavotājus.
Krāsnī neglabājiet pārtikas produktus un nevienu citu lietu.
Pēc krāsns ieslēgšanas pārbaudiet iestatījumus, lai nodrošinātu, 
ka krāsns darbojas atbilstoši vēlamajam. 
Neatstājiet ierīci nepieskatītu, kad tā darbojas.
Lai izvairītos no pārkaršanas un ugunsgrēka, jāievēro īpaša 
piesardzība, kad gatavojat vai uzsildāt pārtikas produktus ar 
augstu cukura vai tauku saturu, piemēram, cīsiņus mīklā, pīrā-
gus vai Ziemassvētku pudiņu. Atbilstošos ieteikumus skatiet 
lietošanas instrukcijā.
Lai izvairītos no traumām, ņemiet vērā tālāk minēto. BRĪ-
DINĀJUMS!
Nedarbiniet krāsni, ja tā ir bojāta vai nedarbojas pareizi. Pirms 
lietošanas pārbaudiet šādas daļas:
a) pārliecinieties, vai durvis aizveras pareizi, un nodrošiniet, 

lai tās nebūtu manījušas pozīciju un nebūtu deformētas;
b) Pārliecinieties, vai eņģes un durvju drošības fi ksatori nav 

salūzuši vai atbrīvojušies.
c) Nodrošiniet, ka durvju blīves un blīvējuma virsmas nav 

bojātas.
d) Nodrošiniet, ka krāsns iekšpusē vai durvju virsmā nav 

iespiedumu.
e) Nodrošiniet, ka strāvas vads un kontaktdakša nav bojāti.

Ja durvis vai durvju blīvējumi ir bojāti, krāsni nedrīkst lietot, 
kamēr to nav salabojusi kompetenta persona.
Nekad nemēģiniet pats noregulēt, remontēt vai pārveidot 
krāsni. Ir bīstami jebkuram, izņemot kompetentu personu, 
veikt jebkādu apkopes vai remonta darbību, noņemot pār-
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segu, kurš nodrošina aizsardzību pret mikroviļņu enerģi-
jas iedarbību.

Nelietojiet krāsni ar atvērtām durvīm un nekādā veidā nepār-
veidojiet durvju drošības slēgmehānismus. Nelietojiet krāsni, ja 
starp durvju blīvēm un blīvējuma virsmām atrodas priekšmets.
Neļaujiet taukiem un netīrumiem uzkrāties uz durvju 
blīvējumiem un blakus esošajām daļām. Tīriet krāsni pēc 
regulāriem intervāliem un noņemiet jebkādus ēdiena pār-
palikumus.
Ievērojiet norādījumus sadaļā “Kopšana un tīrīšana”. Ja 
krāsns netiek uzturēta tīra, krāsns virsma var nodilt, kas 
nopietni ietekmētu ierīces kalpošanas laiku un iespējams 
radītu bīstamu situāciju.

Personām ar ELEKTROKARDIOSTIMULATORIEM ir jākonsultējas 
ar savu ārstu vai elektrokardiostimulatora ražotāju par piesar-
dzības pasākumiem saistībā ar mikroviļņu krāsnīm.

Lai izvairītos no elektrošoka, ņemiet vērā tālāk minēto.
• Nekādā gadījumā nenoņemiet ārējo korpusu.
• Nekad nešļakstiet un nenovietojiet objektus durvju slēgme-

hānisma atverēs vai ventilācijas atverēs. Izšļakstīšanas gadī-
jumā nekavējoties izslēdziet un atvienojiet krāsni un sazinie-
ties ar pilnvarotu SHARP apkalpes dienesta pārstāvi.

• Neiegremdējiet strāvas vadu vai spraudni ūdenī vai kādā 
citā šķidrumā.

• Nodrošiniet, lai strāvas vads nekarātos pār galda vai darba 
virsmas malu.

• Glabājiet strāvas vadu attālāk no sildāmām virsmām, tostarp 
krāsns aizmugures.

• Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem, kas jaunāki par 8 ga-
diem, nepieejamā vietā.

• Nemēģiniet pats nomainīt krāsns spuldzi un neļaujiet to 
darīt kādam, kurš nav SHARP pilnvarots elektriķis. Ja krāsns 
spuldze ir bojāta, lūdzu, konsultējieties ar izplatītāju vai piln-
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varotu SHARP apkalpes dienesta pārstāvi.
• Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina pie pilnvarota SHARP 

apkalpes dienesta pārstāvja.
BRĪDINĀJUMS! Šķidrumus un citus pārtikas produktus 
nedrīkst sildīt slēgtos traukos, jo tie var uzsprāgt. Dzē-
rienu sildīšana mikroviļņu krāsnī var izraisīt aizkavētu 
sprādzienveida vārīšanos, tāpēc jāievēro piesardzība, rīko-
joties ar trauku. Lai novērstu sprādzienu vai pēkšņu vārī-
šanos, ņemiet vērā tālāk minēto.

Nekad nelietojiet slēgtus traukus. Noņemiet noslēgus un vākus 
pirms lietošanas. Slēgti trauki var sprāgt, jo spiediens ir paaug-
stināts pat pēc krāsns izslēgšanas. Esiet uzmanīgs, sildot šķid-
rumus. Izmantojiet trauku ar platu kaklu, lai ļautu burbuļiem 
izdalīties.
Nekad nesildiet šķidrumus traukos ar šauru kaklu, piemē-
ram, zīdaiņu pudelītēs, jo tas var izraisīt satura izvirdumu 
no sildāmā trauka un radīt apdegumus.

Lai novērstu verdoša šķidruma pēkšņu izšļakstīšanos un iespē-
jamo applaucēšanos, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk. 
1. Nekarsējiet to pārmērīgi ilgi.
2. Samaisiet šķidrumu pirms sildīšanas/uzsildīšanas.
3. Sildīšanas laikā ieteicams šķidrumā ievietot stikla stienīti vai 

līdzīgu piederumu (kas nav no metāla).
4. Pēc sildīšanas paturiet šķidrumu krāsnī vismaz 20 sekundes, 

lai novērstu aizkavētu sprādzienveida vārīšanos.
Negatavojiet olas ar to čaumalām, un veselas cieti vārītas 
olas nesildiet mikroviļņu krāsnī, jo tās var uzsprāgt pat 
pēc uzsildīšanas beigām. Lai gatavotu vai uzsildītu olas, 
kas nav sakultas vai sajauktas, pārduriet dzeltenumus un 
baltumus. Nolobiet un sadaliet šķēlēs cieti vārītas olas 
pirms to uzsildīšanas mikroviļņu krāsnī.

Pirms gatavošanas pārduriet apvalkus tādiem pārtikas produk-
tiem kā kartupeļi, desas un augļi, citādi tie var uzsprāgt.
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BRĪDINĀJUMS! Zīdaiņu pudelīšu un bērnu pārtikas burku 
saturs jāsamaisa vai jāsakrata un jāpārbauda temperatū-
ra pirms satura lietošanas, lai izvairītos no apdegumiem. 
Izņemot pārtikas produktu no krāsns, lietojiet katla turē-
tājus vai krāsns cimdus, lai izvairītos no apdegumiem. Lai 
izvairītos no apdegumiem, ņemiet vērā tālāk minēto.

• Traukus, popkorna gatavotājus, krāsns cepšanas maisiņus 
un citus gatavošanas piederumus vienmēr atveriet attālāk 
no sejas un rokām, lai izvairītos no tvaika apdegumiem un 
vārīšanās izvirdumiem. Lai izvairītos no apdegumiem, vien-
mēr pārbaudiet ēdiena temperatūru, samaisiet ēdienu pirms 
pasniegšanas un pievērsiet īpašu uzmanību zīdaiņu, bērnu 
vai vecu cilvēku pārtikas un dzērienu temperatūrai. Daļas, 
kurām var pieskarties, lietošanas laikā var kļūt karstas. Bērni 
nedrīkst tām tuvoties.

• Trauka temperatūra nav patiess rādītājs ēdiena vai dzēriena 
temperatūrai. Vienmēr pārbaudiet pārtikas produkta tempe-
ratūru.

• Vienmēr stāviet tā, lai, atverot krāsns durvis, jūs atrastos aiz 
tām, tādējādi izvairoties no apdegumiem no izplūstošā tvai-
ka un karstuma.

• Pēc pildītu ceptu pārtikas produktu sildīšanas sagrieziet tos 
šķēlēs, lai atbrīvotu tvaiku un izvairītos no apdegumiem.

• Nodrošiniet, ka bērni netuvojas durvīm, lai viņi neapdedzi-
nātos.

BRĪDINĀJUMS! Ļaujiet bērniem no 8 gadu vecuma lietot 
krāsni bez uzraudzības tikai tad, kad viņiem ir sniegti at-
bilstoši norādījumi tā, ka bērns ir spējīgs izmantot krāsni 
droši un saprot nepareizas lietošanas risku.
Kad ierīce darbojas režīmā GRILL, MIX GRILL, CONVEC-
TION, MIX CONVECTION un AUTO MENU (režīms pieejams 
atkarībā no modeļa), bērni drīkst izmantot krāsni tikai 
pieaugušo uzraudzībā radītās temperatūras dēļ.
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Šī ierīce nav paredzēta lietošanai cilvēkiem (tai skaitā bēr-
niem) ar samazinātām fi ziskajām, jutīguma vai garīgajām 
spējām vai ar pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien vi-
ņiem nav nodrošināta persona, kura atbild par viņu drošī-
bu, uzraudzība, vai norādījumi par to, kā izmantot iekārtu.
Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierī-
ci. Bērni jāuzrauga, kad tie veic ierīces tīrīšanu.
Modeļiem ar elektronisko skārienpaneli ir iespējots bērnu 
bloķēšanas režīms.

Neatbalstieties un nešūpojieties uz krāsns durvīm. Nespēlējie-
ties ar krāsni un neizmantojiet to kā rotaļlietu.
Bērniem ir jāiemāca visas svarīgās drošības instrukcijas: trau-
ku turētāju lietošana, rūpīga pārtikas pārklājumu noņemšana, 
pievēršot īpašu uzmanību iepakojumam (piemēram, paškarsē-
jošajiem materiāliem), kas izstrādāts, lai padarītu ēdienu krauk-
šķīgu, jo tas var būt ļoti karsts.

Citi brīdinājumi
Nekad nekādā veidā nepārveidojiet krāsni.
Nepārvietojiet krāsni, kad tā darbojas.
Šī ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībās. Šī krāsns ir 
paredzēta tikai pārtikas produktu gatavošanai mājas apstākļos, 
un to var izmantot tikai ēdiena gatavošanai. Pārtikas produktu 
un apģērba žāvēšana un sildošo paliktņu, čību, sūkļu, mitru 
drēbju un līdzīgu lietu sildīšana var radīt traumu, aizdegšanās 
vai ugunsgrēka risku. Tā nav piemērota lietošanai komerciālos 
vai laboratorijas nolūkos.

Lai krāsns darbotos bez traucējumiem un izvairītos no bo-
jājumiem, ņemiet vērā tālāk minēto.
Nekad nedarbiniet krāsni, kad tā ir tukša. Kad lietojat apbrū-
nināšanas trauku vai pašsasilstošu materiālu, vienmēr zem tā 
novietojiet siltumizturīgu izolatoru, piemēram, porcelāna šķīvi, 
lai novērstu krāsns pamatnes bojājumus siltuma spriegumu 
rezultātā. Trauku lietošanas norādījumos noteikto iepriekšējas 
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uzsildīšanas laiku nedrīkst pārsniegt.
Nelietojiet metāla piederumus, kuri atstaro mikroviļņus un var 
izraisīt elektrisko dzirksteļošanu. Neievietojiet krāsnī skārda 
kārbas.
Lai novērstu rotējošā diska vai pamatnes salūšanu, rīkojieties, 
kā norādīts tālāk.
a) Pirms tīrīšanas ar ūdeni ļaujiet atdzist.
b) Nenovietojiet karstus vai aukstus ēdienus vai karstus pied-

erumus uz aukstas krāsns pamatnes.
c) Krāsns lietošanas laikā nenovietojiet neko uz ārējā korpusa.

PIEZĪME.
Nelietojiet plastmasas traukus sildīšanai ar mikroviļņiem, ja 
krāsns joprojām ir karsta pēc kombinētā režīma izmantošanas 
(atkarībā no krāsns modeļa), jo tas var sakust.
Ja vien plastmasas trauku ražotājs nenorāda to piemērotību 
izmantošanai iepriekš minētajiem režīmiem, nelietojiet tos.
Ja neesat pārliecināts, kā pieslēgt savu krāsni, lūdzu, konsultē-
jieties ar pilnvarotu un kvalifi cētu elektriķi.
Ne ražotājs, ne izplatītājs nevar uzņemties nekādu atbildību par 
krāsns bojājumiem vai traumām, kas radušās, neņemot vērā 
pareizo elektrisko savienojumu.
Dažreiz uz krāsns sienām vai ap durvju blīvēm un blīvējuma 
virsmām var veidoties ūdens tvaiki vai pilieni. Tā ir normāla pa-
rādība un nenorāda uz mikroviļņu krāsns noplūdēm vai nepa-
reizu darbību.
Šī ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībās un līdzīgās 
vietās, piemēram; veikalos personāla virtuvēs, birojos un citās 
darba vietās / zemnieku saimniecībās / klientu izmantošanai 
viesnīcās, moteļos un citās apdzīvojamās vietās / gultasvietas 
un brokastu tipa vietās.

Šis simbols nozīmē, ka lietošanas laikā virsmas var 
sakarst.
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 UZSTĀDĪŠANA
1. Izņemiet visus iepakojuma materiālus no mikroviļņu krāsns iekšpuses un noņemiet visu aizsargplēvi no mikroviļņu 

krāsns korpusa.
2. Rūpīgi pārbaudiet, vai krāsnij nav nekādu bojājuma pazīmju.
3. Novietojiet krāsni uz drošas un līdzenas virsmas, kas ir pietiekami izturīga, lai balstītu krāsns svaru kopā ar vissma-

gāko vienību, ko varētu gatavot. Nenovietojiet mikroviļņu krāsni plauktā.
4. Izvēlieties līdzenu virsmu, kas nodrošina pietiekamu vietu gaisa ieplūdes un izplūdes atverēm. Skatiet attēlus 

pirmajā lappusē. Ierīces aizmugurējā daļa jānovieto pret sienu.
• Minimālais uzstādīšanas augstums ir 85 cm.
• Minimālā atstarpe 20 cm ir jānodrošina starp jebkuru mikroviļņu krāsns daļu un līdzās esošajām sienām vai objek-

tiem.
• Virs mikroviļņu krāsns atstājiet vismaz 30 cm brīvas vietas.
• Nenoņemiet pamatnes balstus no mikroviļņu krāsns apakšas.
• Aizsedzot gaisa ieplūdes un/vai izplūdes atveres, var tikt bojāta krāsns.
• Krāsni novietojiet pēc iespējas tālāk no radio un TV. Mikroviļņu krāsns izmantošana var traucēt radio un TV uztverša-

nu.

20 cm

30 cm

85 cm

10 cm

20 cm

5. Droši savienojiet krāsns spraudni ar standarta iezemētu mājsaimniecības kontaktligzdu.

BRĪDINĀJUMS!
Nenovietojiet mikroviļņu krāsni vietās, kur tiek izdalīts siltums vai mitrums (piemēram, blakus vai virs parastas krāsns) 
vai tuvu viegli uzliesmojošiem materiāliem (piemēram, pie aizkariem).
Neaizsedziet un neaizsprostojiet gaisa ventilācijas atveres.
Nenovietojiet priekšmetus uz krāsns.
Nepieskarieties mikroviļņu krāsns ārpusei darbības laikā vai neilgi pēc lietošanas, jo tā var būt karsta.
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 TEHNISKIE PARAMETRI
Modeļa nosaukums YC-MS02E YC-MG02E YC-MS51E YC-MG51E YC-MG81E

Maiņstrāvas līnijas spriegums 230 V, 50 Hz viena fāze

Sadales līnijas drošinātājs/slēdzis 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

Patērējamā maiņstrāvas jauda 1270 W 1270 W 1450 W 1450 W 1450 W

Izejas jauda: Mikroviļņi 800 W 800 W 900 W 900 W 900 W

Grils 1000 W 1000 W 1100 W

Gaidstāve < 1,0W < 1,0W < 1,0W < 1,0W < 1,0W

Elektroenerģijas taupīšanas 
režīms < 0,5W < 0,5W < 0,5W < 0,5W < 0,5W

Mikroviļņu frekvence 2450 MHz* 2450 MHz* 2450 MHz* 2450 MHz* 2450 MHz*

Ārējie izmēri (P) x (A) x (Dz.) mm 440 x 258 x 324 440 x 258 x 324 513 x 306 x 394 513 x 306 x 394 512 x 300 x 396

Dobuma izmēri (P) x (A) x (Dz.)** mm 306 x 205 x 304 306 x 205 x 304 328 x 206 x 368 328 x 206 x 368 348 x 240 x 356

Krāsns ietilpība 20 litri** 20 litri** 25 litri** 25 litri** 28 litri**

Grila režģa izmērs (Diametrs x augstums mm) 315 x 308 315 x 308 315 x 308 315 x 308 315 x 308

Rotējošais šķīvis (diametrs mm) 255 255 315 315 315

Svars (kg) apmēram 
11,3 kg

apmēram 
11,9 kg

apmēram 
14,5 kg

apmēram 
15,4 kg

apmēram 
15,8 kg

Cepeškrāsns lampa (gaismas diodes veids) 1,5 W 1,5 W 1,5 W 1,5 W 1,5 W

* - Šis izstrādājums atbilst Eiropas standarta EN55011 prasībām. Saskaņā ar šo standartu šis izstrādājums ir klasifi cēts kā 2. grupas 
B klases iekārta. 2. grupa nozīmē, ka iekārta ar nolūku ģenerē radiofrekvenču enerģiju elektromagnētiskā izstarojuma veidā pārtikas 
produktu siltumapstrādei. B klases aprīkojums nozīmē, ka iekārta ir piemērota lietošanai mājsaimniecībās.

** - Iekšējā ietilpība ir aprēķināta, izmērot maksimālo platumu, dziļumu un augstumu. Faktiskā ietilpība pārtikas ievietošanai ir 
mazāka.
SASKAŅĀ AR PASTĀVĪGAS UZLABOŠANAS POLITIKU MĒS PATURAM TIESĪBAS MAINĪT KONSTRUKCIJU UN TEHNISKOS 
PARAMETRUS BEZ BRĪDINĀJUMA.
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KRĀSNS UN PIEDERUMI
1. Durvju drošības slēgšanas sistēma
2. Krāsns lodziņš
3. Stikla paplāte
4. Rotējošā šķīvja gredzens
5. Rotējošā šķīvja savienojums
6. Viļņvada pārsegs (nenoņemt)
7. Barošanas un laika vadīklas
8. Durvju atvēršanas poga
9. Ventilācijas atveres
10. Ārējais korpuss
11. Strāvas vads
12. Grilēšanas restītes

Pārbaudiet, vai šie piederumi ir iekļauti 
komplektācijā: rotējošā šķīvja gredzens, rotējošā 
šķīvja savienojums un stikla paplāte

Tikai grila krāsnīm:
• Grila plaukts – izmantošanai, tikai gatavojot 

ar grila funkciju.
• Grila plaukts ir paredzēts izmantošanai tikai 

grila krāsnīs. NEIZMANTOJIET plauktu ar 
mikroviļņu funkciju.

• Informāciju par grila plauktu skatiet šīs 
rokasgrāmatas sadaļā GRILS.

Nekad neaiztieciet grilu, ja tas ir karsts.

PIEZĪME. Kad pasūtat piederumus, ņemiet 
vērā divas lietas: detaļas numuru un modeļa 
nosaukumu.

PIEZĪMES.
• Viļņvada pārsegs ir plīstošs. Tīrot krāsns 

iekšpusi, ir jārīkojas uzmanīgi, lai šo pārsegu nesabojātu.
• Pēc taukainu ēdienu gatavošanas bez pārklājuma vienmēr rūpīgi iztīriet 

krāsns iekšpusi un it īpaši grila sildelementu. Tiem ir jābūt sausiem un bez 
taukiem. Uzkrājušies tauki var pārkarst un radīt dūmus vai aizdegties.

• Vienmēr lietojiet krāsni ar pareizi ievietotu rotējošo šķīvi un tā atbalstu. Tas 
nodrošina pilnīgu un vienmērīgu gatavošanu. Nepareizi uzstādīts rotējošais 
šķīvis var grabēt, negriezties pareizi un izraisīt krāsns bojājumus.

• Visi pārtikas produkti un pārtikas trauki gatavošanai vienmēr jānovieto uz rotējošā šķīvja.
• Rotējošais šķīvis griežas pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Griešanās 

virziens var mainīties katru reizi, kad krāsns tiek ieslēgta. Tas neietekmē gatavošanas kvalitāti.

 BRĪDINĀJUMS! Šis simbols nozīmē to, ka lietošanas laikā virsmas sakarst. Lietošanas laikā durvis, 
ārējais korpuss, krāsns iekšpuse, piederumi un trauki kļūst ļoti karsti. Lai izvairītos no apdegumiem, 
vienmēr lietojiet biezus krāsns cimdus.
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 VADĪBAS PANELIS
1. DISPLEJS — tiek rādīts gatavošanas laiks, jauda, indikatori un pulksteņa laiks.
2. ATSALDĒŠANA PĒC SVARA — nospiediet vienreiz, lai atsaldētu pēc svara.
3. ATSALDĒŠANA PĒC SVARA — nospiediet, lai atlasītu atsaldēšanu pēc laika.
4. AUTO MENU — nospiediet, lai atlasītu automātiskās gatavošanas izvēlni.
5. LAIKS — iestatiet pulksteni un taimeri.
6. MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMENIS — nospiediet, lai atlasītu mikroviļņu jaudas līmeni.
7. GRILA — nospiediet, lai iestatītu grilēšanas programmu.
8. KOMB. — nospiediet, lai iestatītu kombinēto (mikroviļņu un grila) gatavošanu.
9. SVARS/PORCIJA — izmantojiet šīs pogas, lai atlasītu svaru vai porcijas.
10. VIRTUVES TAIMERIS — nospiediet, lai izmantotu kā minūšu taimeri vai kā programmas nostāvēšanās laiku.
11. PULKSTEŅA IESTATĪŠANA — izmantojiet, lai iestatītu pulksteņa laiku.
12. START/+30s — sākšanas poga. Nospiediet vienu reizi, lai gatavotu 30 sekundes ar pilnu jaudu.
13. STOP/ECO — nospiediet vienreiz, lai apturētu gatavošanu, vai nospiediet divreiz, lai atceltu gatavošanu. Izmanto 

arī tam, lai iestatītu EKO režīmu.
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 PIRMS LIETOŠANAS
• Pievienojiet krāsni pie strāvas. Krāsns displejs parādīs: “0:00”, vienreiz atskanēs skaņas signāls.
• Šis modelis ir aprīkots ar pulksteņa funkciju un krāsns gaidstāves režīmā patērē mazāk par 1,0 W 

elektroenerģijas. Par pulksteņa iestatīšanu skatiet tālāk.

 PULKSTEŅA IESTATĪŠANA
Krāsnij ir 24 stundu pulksteņa režīms.
1. Vienreiz nospiediet PULKSTEŅA IESTATĪŠANAS pogu , un “0:00” sāks mirgot.
2. Nospiediet laika pogas un ievadiet pašreizējo laiku. Ievadiet stundas, nospiežot pogu 10 min  un ievadiet minūtes, 

nospiežot pogas 1 min un 10 s.
3. Nospiediet PULKSTEŅA IESTATĪŠANAS pogu , lai pabeigtu pulksteņa iestatīšanu.

PIEZĪMES.
• Ja pulkstenis ir iestatīts, pēc gatavošanas laika beigām displejā tiks parādīts pareizais dienas laiks. Ja pulkstenis nav 

iestatīts, tad pēc gatavošanas laika beigām displejā būs redzams tikai “0:00”.
• Lai gatavošanas procesā pārbaudītu laiku, nospiediet PULKSTEŅA IESTATĪŠANAS pogu un LED displejā uz 

2–3 sekundēm tiks parādīts laiks. Tas neietekmēs gatavošanas procesu.
• Ja pulksteņa iestatīšanas laikā tiek nospiesta poga APTURĒŠANAS poga vai minūtes laikā netiek veikta neviena 

darbība, krāsns tiek atiestatīta uz ražotāja iestatījumiem.
• Ja mikroviļņu krāsns strāvas padeve tiks pārtraukta, pēc strāvas atjaunošanas displejā būs redzams mirgojošs “0:00”. 

Ja strāvas padeve tiek pārtraukta gatavošanas laikā, programma tiks dzēsta, kā arī dienas laiks tiek dzēsts.
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 MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMENIS

Jaudas līmenis

Nospiediet MIKROVIĻŅU JAUDAS 
LĪMEŅA pogu Displejs

(Procenti)

AUGSTS
x1 100P

x2 90P

VIDĒJI AUGSTS
x3 80P

x4 70P

VIDĒJA
x5 60P

x6 50P

VIDĒJI ZEMS
(ATSALDĒŠANA)

x7 40P

x8 30P

ZEMS

X9 20P

X10 10P

x11 0P

• Jūsu krāsnij ir 11 jaudas līmeņi, kā parādīts.
• Lai mainītu mikroviļņu jaudas līmeni gatavošanai, spiediet MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMEŅA pogu, līdz displejs 

parāda vēlamo līmeni. Nospiežot laika pogu, iestatiet vēlamo gatavošanas laiku. Nospiediet SĀKŠANAS pogu, lai 
sāktu gatavošanu.

• Lai gatavošanas laikā pārbaudītu mikroviļņu jaudas līmeni, nospiediet MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMEŅA pogu. Kamēr 
MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMEŅA poga ir nospiesta, tiek rādīts jaudas līmenis. Krāsns turpinās laika atpakaļskaitīšanu, 
kaut gan displejs attēlos jaudas līmeni.

• Ja tiks atlasīts “0P”, krāsns darbosies ar ventilatoru bez jaudas. Šo līmeni varat izmantot, lai izvēdinātu aromātus.

Vispārīgi ir piemērojami tālāk minētie ieteikumi.
100P/90P — (AUGSTS) tiek izmantots ātrai gatavošanai vai uzsildīšanai, piemēram, sautējumiem, dzērieniem, 
dārzeņiem u.c.
80P/70P — (VIDĒJI AUGSTS) lietojams ilgākai blīvu produktu, piemēram, ceptu gurna gabalu, maltās gaļas un 
pārklātu ēdienu gatavošanai, arī jutīgiem ēdieniem, piemēram, biskvītkūkām. Pie šī samazinātā iestatījuma ēdiens tiks 
sagatavots vienmērīgi bez pārmērīgas sacepšanas malās.
60P/50P — (VIDĒJS) blīvai pārtikai, kam, parasti cepot, nepieciešams ilgs cepšanas laiks, piem., gaļas ēdieniem, ir 
ieteicams izmantot šo jaudas iestatījumu, lai nodrošinātu, ka gaļa ir mīksta.
40P/30P — (VIDĒJI ZEMS) lai atkausētu, izvēlieties šo jaudas iestatījumu, tādējādi nodrošinot, ka trauks atkūst 
vienmērīgi. Šis iestatījums ir arī ideāls rīsu, makaronu, pelmeņu vārīšanai un olu krēma gatavošanai.
20P/10P — (ZEMS) maigai atsaldēšanai, piem., krēma kūkai vai mīklai.
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MANUĀLA DARBĪBA
Durvju atvēršana
Lai atvērtu krāsns durvis, nospiediet atvēršanas pogu.

Krāsns iedarbināšana.
Sagatavojiet un novietojiet pārtiku piemērotā traukā uz rotējošā šķīvja vai tieši uz rotējošā šķīvja. 
Aizveriet durvis un pēc vēlamā gatavošanas režīma atlases nospiediet SĀKŠANAS/  +30s pogu. 
Varat pagarināt vēlamo gatavošanas laiku, manuālas gatavošanas laikā nospiežot LAIKA pogu vai 
SĀKŠANAS/  +30s pogu.
Ja gatavošanas režīms ir atlasīts un SĀKŠANAS/ +30s poga netiek nospiesta 1 minūtes laikā, iestatījums tiek atcelts.
Ja gatavošanas laikā tiek atvērtas durvis, lai turpinātu gatavošanu, jānospiež SĀKŠANAS/  +30s poga. Pareizi 
nospiežot pogu, atskan skaņas signāls.
Lietojiet APTURĒŠANAS pogu, lai izpildītu tālāk norādīto.
1. Dzēstu kļūdu programmēšanas laikā.
2. Gatavošanas laikā uz laiku apturētu krāsni.
3. Gatavošanas laikā atceltu programmu; divas reizes nospiediet APTURĒŠANAS pogu.
4. Iestatītu un atceltu bērnu drošības slēdzi.
PIEZĪME
• Ja mikroviļņu krāsns netiek lietota 5 minūtes (un durvis nav aizvērtas), drošības slēdzene automātiski aktivizējas. 

Tastatūra vairs nedarbosies. Lai atslēgtu drošības slēdzeni, vienkārši atveriet mikroviļņu krāsns durvis, un tastatūra 
atkal tiek aktivizēta.
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ĒDIENU GATAVOŠANA MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ
Krāsnij var ieprogrammēt laiku līdz 99 minūtēm 50 sekundēm (99.50).

MANUĀLA GATAVOŠANA UN ATSALDĒŠANA
• Ievadiet gatavošanas laiku un izmantojiet mikroviļņu krāsns jaudas līmeni no 100P līdz 10P, lai gatavotu vai 

atsaldētu.
• Apmaisiet vai apgrieziet pārtiku, kad iespējams, 2–3 reizes gatavošanas laikā.
• Pēc pagatavošanas pārsedziet ēdienu un atstājiet nostāvēties, ja ieteikts.
• Pēc atsaldēšanas pārsedziet ēdienu folijā un atstājiet nostāvēties līdz pilnīgai atkušanai.
Piemērs.
Lai gatavotu 2 minūtes un 30 sekundes ar 70% mikroviļņu jaudu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Ievadiet jaudas līmeni 70P, 
4 reizes nospiežot MIKROVIĻŅU 
JAUDAS LĪMEŅA pogu.

x4

2. Ievadiet vēlamo gatavošanas 
laiku, nospiežot pogu 1 min 
divreiz un pēc tam 3 reizes pogu 
10 s.

3. Nospiediet SĀKŠANAS/
+30 s pogu, lai palaistu 

taimeri. (Displejā notiks 
iestatītā gatavošanas laika 
atpakaļskaitīšana.)

PIEZĪME.
• Kad krāsns sāks darboties, krāsns spuldze iedegsies un rotējošais šķīvis griezīsies pulksteņrādītāju kustības virzienā 

vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
• Ja gatavošanas/atsaldēšanas laikā tiek atvērtas krāsns durvis ēdiena apmaisīšanai vai apgriešanai, gatavošanas 

laiks displejā tiek automātiski apturēts. Gatavošanas/atsaldēšanas laika atpakaļskaitīšana tiek atsākta, ja durvis tiek 
aizvērtas un tiek nospiesta SĀKŠANAS poga.

• Ja gatavošana/atsaldēšana ir pabeigta, atveriet durvis vai nospiediet APTURĒŠANAS pogu un displejā atkal tiks 
parādīts dienas laiks, ja tas ir iestatīts.

• Ja gatavošanas laikā vēlaties uzzināt jaudas līmeni, nospiediet MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMEŅA pogu.
Kamēr jūsu pirksts spiež MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMEŅA pogu, tiek parādīts jaudas līmenis.

SVARĪGI!
• Pēc gatavošanas/atsaldēšanas aizveriet durvis. Ņemiet vērā, ka, durvīm esot atvērtām, gaisma paliks iedegta. Tas ir 

drošības nolūkos kā atgādinājums, lai jūs neaizmirstu aizvērt durvis.
• Ja gatavojat pārtikas produktu ilgāk par noteikto standarta laiku (sk. tabulu tālāk), izmantojot vienu un to 

pašu gatavošanas režīmu, krāsns drošības mehānismi tiek automātiski aktivizēti. Mikroviļņu jaudas līmenis tiks 
samazināts, vai grila sildelements ieslēgsies un izslēgsies.

Gatavošanas režīms Standarta laiks

Mikroviļņi 100 P 30 minūtes

Grilēšana* Darbība ar pārtraukumiem, kontrolēta temperatūra

Jaukta grilēšana* 99 minūtes 50 sekundes
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GRILĒŠANA/JAUKTA GRILĒŠANA*
1. GATAVOŠANA TIKAI GRILĒŠANAS REŽĪMĀ
Krāsns augšpusē esošajam grilam ir tikai viens jaudas iestatījums. Grils darbojas kopā ar rotējošo šķīvi, kas griežas 
vienlaikus, nodrošinot vienmērīgu apcepšanu. Nelielu produktu, piemēram, bekona, šķiņķa un tējas maizīšu grilēšanai, 
izmantojiet restītes. Produktus var novietot gan tieši uz restītēm, gan augļu pīrāgu šķīvja/siltumizturīgas paplātes, kas 
tiek novietota uz restītēm.
Piemērs.
Lai grilētu 20 minūtes, izmantojot GRILĒŠANAS pogu, izpildiet tālāk minētās darbības.

1. Vienreiz nospiediet pogu 
GRILĒŠANA.

 x1

2. Ievadiet nepieciešamo sildīšanas 
laiku, divas reizes nospiežot 
pogu 10 min.

3. Nospiediet SĀKŠANAS/
+30s pogu, lai sāktu 

gatavošanu. (Displejā notiks 
iestatītā grilēšanas laika 
atpakaļskaitīšana.)

G 20:00 20:00

2. JAUKTA GRILĒŠANA
JAUKTA GRILĒŠANA apvieno mikroviļņu jaudu ar grilu. JAUKTA nozīmē gatavošana alternatīvi ar mikroviļņu jaudu un 
grila jaudu.
Izmantojot mikroviļņu jaudu kopā ar grilu, tiek samazināts gatavošanas laiks un galaprodukts ir kraukšķīgs un brūns.
Iespējams izvēlēties no 2 kombinācijām.
1. KOMBINĀCIJA (rāda: C-1)
55% laika mikroviļņu jaudai, 45% laika grilēšanai. Izmanto zivīm un panēšanai.
2. KOMBINĀCIJA (rāda: C-2)
36% laika gatavošanai mikroviļņu krāsnī, 64% laika grilēšanai. Izmanto pudiņiem, omletēm un putnu gaļai.
Piemērs.
Lai gatavotu 15 minūtes, izmantojot MIX GRILL (Jaukta grilēšana) ar 55% laika mikroviļņu jaudai un 45% laika 
grilēšanai (C-1), rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Vienreiz nospiediet JAUKTAS 
GRILĒŠANAS pogu.

 x1

2. Ievadiet gatavošanas laiku, 
vienreiz nospiežot pogu 10 min 
un 5 reizes pogu 1 min.

3. Nospiediet SĀKŠANAS/
+30s pogu, lai sāktu 

gatavošanu. (Displejā notiks 
iestatītā gatavošanas laika 
atpakaļskaitīšana.)

C-1 15:00 15:00

PIEZĪMES gatavošanai režīmos GRILĒŠANA un JAUKTA GRILĒŠANA
• Pirms gatavošanas grilu nav nepieciešams uzkarsēt.
• Ja cepat produktus dziļā traukā, novietojiet to uz rotējošā šķīvja.
• Lietojot grilu pirmo reizi, iespējams konstatēsiet dūmus vai deguma smaku. Tas ir normāli un nenorāda uz to, ka 

krāsns darbojas nepareizi. Lai novērstu šo problēmu, kad pirmo reizi lietojat krāsni, 20 minūtes lietojiet grilu bez 
ēdiena.

SVARĪGI! Lai krāsns lietošanas laikā atbrīvotos no dūmiem vai smakām, atveriet logu vai ieslēdziet virtuves ventilācijas 
sistēmu.
PIEZĪME. Kad izmantojat grila funkciju, grils ar pēc noteikta intervāla automātiski ieslēdzas un izslēdzas, lai novērstu 
pārkaršanu.

BRĪDINĀJUMS! Durvis, ārējais korpuss, krāsns dobums, piederumi un trauki darbības laikā kļūs ļoti karsti. 
Lai izvairītos no apdegumiem, vienmēr lietojiet plānus krāsns cimdus.

* - Tikai modeļiem ar grila funkciju.
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CITAS ĒRTAS FUNKCIJAS
1. SECĪGA GATAVOŠANA
Šī funkcija ļauj gatavot, izmantojot divas dažādas daļas, kas sastāv no manuālas gatavošanas un režīma un/vai 
atsaldēšanas pēc laika, kā arī atsaldēšanas pēc svara funkcijas. Ja gatavošana ir ieprogrammēta, nav nepieciešams to 
pārtraukt, jo krāsns pati automātiski pārslēgsies uz nākamo posmu. Skaņas signāls atskanēs vienreiz, pēc pirmās daļas 
beigām.
Piezīme. Vairāku secību automātisko izvēlni nevar iestatīt kā vienu.
Piemērs: ja vēlaties atsaldēt produktu 5 minūtes, pēc tam gatavot ar jaudu 80P 7 minūtes. Rīkojieties, kā 
aprakstīts tālāk.

1. Vienreiz nospiediet ATSALDĒŠANAS PĒC LAIKA pogu, LED displejā tiks parādīts dEF2.
2. Ievadiet gatavošanas laiku, 5 reizes nospiežot pogu 1 min .
3. Ievadiet jaudas līmeni (80P), 3 reizes nospiežot MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMEŅA pogu.
4. Ievadiet gatavošanas laiku, 7 reizes nospiežot pogu 1 min .
5. Lai sāktu gatavošanu, vienreiz nospiediet SĀKŠANAS pogu.

2. +30s FUNKCIJA (automātiskā sākšana)
Poga +30s ļauj jums darbināt divas tālāk minētās funkcijas.

a. Jūs varat tūlīt sākt gatavošanu ar 100 P mikroviļņu jaudu uz 30 sekundēm, nospiežot 
pogu +30s.
b. Pagariniet gatavošanas laiku
Varat pagarināt gatavošanas laiku manuālas gatavošanas, atkausēšanas pēc laika un automātiskās izvēlnes 
darbības laikā par 30 sekundēm, ja krāsns darbības laikā tiek nospiesta poga +30s. Varat pagarināt vēlamo 
gatavošanas laiku, nospiežot arī LAIKA pogu 10min, 1min, 10s. Atkausēšanas pēc laika gatavošanas laiku nevar 
palielināt.

PIEZĪME. Gatavošanas laiku var pagarināt līdz maksimāli 99 minūtēm un 50 sekundēm.

3. VIRTUVES TAIMERA FUNKCIJA
Jūs varat lietot virtuves taimeri laika noteikšanai bez saistības ar mikroviļņu gatavošanu, piemēram, lai mērītu olu 
vārīšanas laiku parastā sildītājā vai uzraudzītu nostāvēšanās laiku sagatavotai/atsaldētai pārtikai.

Piemērs.
Lai taimeri iestatītu uz 5 minūtēm, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Nospiediet VIRTUVES 
TAIMERA taustiņu 
vienreiz.

 

2. Ievadiet vēlamo laiku, 
5 reizes nospiežot 
pogu 1 min.

3. Nospiediet 
SĀKŠANAS/ +30 s 
pogu, lai palaistu 
taimeri.

4. Skatiet displeju. 
(Displejs rādīs laika 
atpakaļskaitīšanu 
iestatītajā 
gatavošanas/
atsaldēšanas laikā.)

Ka beidzas taimera laiks, 5 reizes atskan audio signāls un LED displejā tiek parādīts dienas laiks.
Jūs varat ievadīt jebkuru laiku līdz 99 minūtēm un 50 sekundēm. Lai atceltu VIRTUVES TAIMERI atpakaļskaitīšanas laikā, 
vienkārši nospiediet APTURĒŠANAS pogu.
Piezīme. Funkciju VIRTUVES TAIMERIS nevar izmantot gatavošanas laikā.

4. BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDZIS.
Lietojiet, lai novērstu to, ka mazi bērni darbina krāsni bez uzraudzības.

a. BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDŽA iestatīšana:
3 sekundes turiet nospiestu pogu STOP, ir dzirdams garš signāls un displejā tiek rādīts “LOC”. Atrodoties šajā 
režīmā, displejā tiek rādīts pulkstenis, ja tiek nospiesta kāda poga vai tiek atvērtas durvis, desmit sekundes tiek 
rādīts “LOC”.
b. BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDŽA atcelšana.
Nospiediet un turiet nospiestu APTURĒŠANAS pogu uz laiku līdz 3 sekundēm, līdz atskan skaņas signāls.

5. REŽĪMS EKO.
Gaidstāves režīmā vienreiz nospiediet pogu ECO. Displejs tiek izslēgts un mikroviļņi krāsnī tiek 
ieslēgts režīms EKO. Jebkura darbība atkal var ieslēgt gaismas diožu displeju un mikroviļņu krāsns 
atkal tiek pārslēgta gaidstāves režīmā.
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ATSALDĒŠANAS PĒC LAIKA UN ATSALDĒŠANAS 
PĒC SVARA DARBĪBA

1. ATSALDĒŠANA PĒC LAIKA
Šī funkcija ātri atkausē pārtiku, ļaujot jums izvēlēties piemērotu atkausēšanas laiku atkarībā no
pārtikas veida. Detalizētu informāciju, kā lietot šo funkciju, skatiet piemērā tālāk. Laika diapazons ir 0:10–99:50.
Piemērs: Lai atsaldētu pārtiku 10 minūtes.

1. Atlasiet vajadzīgo izvēlni, 
vienreiz nospiežot 
ATSALDĒŠANAS PĒC LAIKA 
pogu.

 
x1

2. Ievadiet gatavošanas laiku, 
nospiežot pogu 10 min .

1. Nospiediet SĀKŠANAS/ +30 s 
pogu, lai sāktu gatavošanu.

displejā būs redzams: dEF2

Piezīmes atsaldēšanai pēc laika
• Ja pulkstenis tika iestatīts, beidzoties taimera laikam, piecas reizes atskan audio signāls un LED displejā tiek parādīts 

dienas laiks. Ja pulkstenis nav iestatīts, tad pēc gatavošanas laika beigām displejā būs redzams tikai “0:00”.
• Iepriekš iestatītais jaudas līmenis ir 30P, un to nevar mainīt.

2. ATSALDĒŠANA PĒC SVARA
Mikroviļņu krāsnij ir iepriekš iestatīta programma ar taimeri un jaudas līmeni, kas ļauj vieglāk atsaldēt šādus 
produktus: cūkgaļa, liellopu gaļa un vistas gaļa. Svara diapazons ir 0,1 kg – 2 kg ar iedaļu 0,1 kg.
Tālāk aprakstītajā piemērā skatiet plašāku informāciju par šo funkciju izmantošanu.
Piemērs. Gaļas gabala atsaldēšana ar 1,2 kg svaru, lietojot ATSALDĒŠANAS PĒC SVARA funkciju.
Novietojiet gaļas gabalu uz šķīvja vai mikroviļņu krāsns atsaldēšanas restītēm vai rotējošā šķīvja.

1. Atlasiet vajadzīgo izvēlni, 
vienreiz nospiežot ĀTRĀS 
ATSALDĒŠANAS pogu.

 x1

2. Ievadiet svaru, spiežot SVARA/
PORCIJAS pogu, līdz tiek parādīts 
vēlamais svars.

3. Nospiediet SĀKŠANAS/
+30 s pogu, lai sāktu 

gatavošanu. (Displejā notiks 
iestatītā atsaldēšanas laika 
atpakaļskaitīšana.)

displejā būs redzams: dEF1  displejs:   1.2 

Sasaldēti produkti tiek atsaldēti no -18 °C.
PIEZĪMES ATSALDĒŠANAI PĒC SVARA
• Pirms produktu sasaldēšanas pārliecinieties, vai tie ir svaigi un tiem ir laba kvalitāte.
• Produkta svars ir jānoapaļo līdz tuvākajiem 0,1 kg, piemēram, 0,65 kg jānoapaļo līdz 0,7 kg.
• Ja nepieciešams, aizsedziet nelielus gaļas vai putnu gaļas gabaliņus ar alumīnija folija gabaliņiem. Tas novērš šo vietu 

uzkaršanu atsaldēšanas laikā. Pārliecinieties, vai folija nepieskaras krāsns sieniņām.
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AUTOMĀTISKAS IZVĒLNES DARBĪBA
AUTOMĀTISKĀS IZVĒLNES taustiņi automātiski izstrādā pareizo gatavošanas režīmu un gatavošanu pārtikas 
produktiem. Detalizētu informāciju, kā lietot šo funkciju, skatiet piemērā tālāk.
Piemērs. Lai pagatavotu divus kartupeļus ar mizu (0,46 kg), izmantojot AUTOMĀTISKĀS IZVĒLNES funkciju, rīkojieties, 
kā aprakstīts tālāk.

1. Izvēlieties nepieciešamo 
izvēlni, vienreiz nospiežot pogu 
Kartupelis ar mizu.

 x1

2. Nospiediet LIELĀKA/MAZĀKA 
SVARA/PORCIJAS pogas vai 
turpiniet, nospiežot Kartupeļa 
ar mizu pogu, lai izvēlētos 
nepieciešamo kartupeļu skaitu 
(līdz 3).

3. Nospiediet SĀKŠANAS/
+30 s pogu, lai sāktu 

gatavošanu. (Displejā notiks 
iestatītā gatavošanas laika 
atpakaļskaitīšana.)

displejā būs redzams: 1  displejs: 2

PIEZĪMES.
• Ēdiena svaru vai daudzumu var ievadīt, spiežot LIELĀKA/MAZĀKA SVARA/PORCIJAS pogas, līdz tiek attēlots vēlamais 

svars/daudzums. Ievadiet tikai pārtikas svaru. Neiekļaujiet trauka svaru.
• Pārtikai, kas sver vairāk vai mazāk par svariem/daudzumiem, kas norādīti AUTOMĀTISKĀS IZVĒLNES tabulā.
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AUTOMĀTISKAS IZVĒLNES TABULA

Automātiska izvēlne
SVARS/PORCIJA/
PIEDERUMI

Procedūra

Popkorns 0,05 kg, 0,1 kg
Novietojiet popkorna maisiņu tieši uz rotējošā šķīvja 
(Piezīmes skatiet sadaļā Svarīga informācija par 
mikroviļņu popkorna funkciju)

Kartupelis ar mizu
1, 2, 3 kartupeļi (daļas)
1 kartupelis = apm. 0,23 kg
(Sākuma temp. 20 °C)

Lietojiet vienādus aptuveni 230 g smagus 
kartupeļus.
Ieduriet katram kartupelim dažādās vietās un 
novietojiet tos rotējošā šķīvja malā. Kad pagājusi 
puse no gatavošanas laika, apgrieziet tos. Pirms 
pasniegšanas ļaujiet tiem atdzist 3–5 minūtes.

Pica
0,1 kg, 0,2 kg, 0,4 kg
(sākuma temp. 5 °C)
Šķīvis

Picu novietojiet uz šķīvja, bet šķīvi novietojiet 
rotējošā šķīvja vidū. Neapsedziet to.

Saldēti dārzeņi
piem., rožu kāposti, zaļās 
pupas, zirņi, jaukti dārzeņi, 
brokoļi

0,15 kg, 0,35 kg, 0,5 kg
(sākuma temp. -18 °C)
Trauks un vāks

Dārzeņus ievietojiet gatavošanai paredzētā traukā. 
Pievienojiet 1 ēdamkaroti ūdens uz katriem dārzeņu 
100 g, apsedziet trauku un novietojiet to uz rotējošā 
šķīvja. Apmaisiet, kad pagājusi puse gatavošanas 
laika un pēc gatavošanas.

Tējas/kafi jas uzsildīšana
(120 ml/glāze)

1, 2, 3
(sākuma temp. 5 °C)
Glāze

Novietojiet glāzi(-es) uz rotējošā šķīvja un apmaisiet 
pēc uzkarsēšanas.

Pusdienu šķīvis
0,25 kg, 0,35 kg, 0,5 kg
(sākuma temp. 5 °C)
Šķīvis

Novietojiet šķīvi rotējošā šķīvja vidū. Neapsedziet to. 
Apmaisiet pēc gatavošanas.

Piezīmes.
• Galējā produkta temperatūra atšķirsies atkarībā no sākotnējās produkta temperatūras. Pārbaudiet, vai viss produkts 

ir karsts pēc gatavošanas. Ja nepieciešams, varat manuāli pagarināt gatavošanas laiku.
• Rezultāti, izmantojot automātisko gatavošanu, ir atkarīgi no variācijām, piemēram, ēdiena formas un izmēra un 

no jūsu personīgās vēlmes attiecībā uz ēdiena gatavošanas rezultātu. Ja neesat apmierināts ar ieprogrammēto 
rezultātu, regulējiet gatavošanas laiku atbilstoši savām prasībām.

Svarīga informācija par mikroviļņu popkorna funkciju.
1. Atlasot 100 gramus popkorna, iesakām pirms gatavošanas nolocīt 

iepakojuma stūrus.
Skatiet attēlu labajā pusē.

2. Ja popkorna iepakojums izplešas un vairs negriežas, nospiediet pogu STOP 
(Apturēt) un atveriet krāsns durvis un pielāgojiet iepakojuma pozīciju, lai 
nodrošinātu vienmērīgu gatavošanu.
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 PIEMĒROTI SILTUMIZTURĪGI TRAUKI
Lai gatavotu/atkausētu produktu mikroviļņu krāsnī, tās enerģijai ir jāiziet cauri traukam, tādējādi iekļūstot produktā. 
Tāpēc ir svarīgi izvēlēties gatavošanai piemērotus traukus.
Apaļi/ovāli trauki ir ieteicami kantainu/iegarenu trauku vietā, jo to stūros ēdiens mēdz pārgatavoties. Tālāk minēti 
vairāki gatavošanai izmantojamie trauki.

Gatavošanai piemēroti trauki
Mikroviļņi
Drošs

Grils Komentārs

Alumīnija folija
Folijas trauki  / 

Nelielus alumīnija folijas gabaliņus var 
izmantot, lai pasargātu ēdienu no pārkaršanas. 
Nodrošiniet, lai folija atrastos vismaz 2 cm no 
krāsns sieniņām, jo to saskares rezultātā var 
rasties dzirksteļošana.
Folijas trauki nav ieteicami, ja vien ražotājs 
nav tos norādījis, piemēram, Microfoil®, kura 
instrukcijas ievērojiet rūpīgi.

Cepšanas trauki  / 
Vienmēr ņemiet vērā ražotāja norādījumus.
Nepārsniedziet ieteiktos sildīšanas laikus. Esiet 
ļoti uzmanīgs, jo šie trauki var kļūt ļoti karsti.

Ķīnas porcelāns un keramikas 
izstrādājumi  / 

Porcelāns, māla trauki, fajanss un kaulu 
porcelāns parasti ir piemērots, izņemot tos 
traukus, kuriem ir metāla dekorējumi.

Stikla trauki, piem., Pyrex®
Izmantojot smalkus stikla traukus, ir jārīkojas 
uzmanīgi, jo tie var saplīst, ja tiek pēkšņi 
uzkarsēti.

Metāls x Metāla traukus nav ieteicams izmantot, jo tie 
var dzirksteļot, radot aizdegšanos.

Plastmasa/polistirols, piem., ātrās 
ēdināšanas trauki

Ir jārīkojas uzmanīgi, jo daži trauki var 
saplakt, izkust vai mainīt krāsu pie augstas 
temperatūras.

Pārtikas plēve
Nedrīkst saskarties ar produktu un ir jāizdursta 
caurumi, lai tvaikam būtu kur izkļūt.

Saldētavas/cepšanas maisiņi
Ir jāizdursta caurumi, lai tvaikiem būtu kur 
izkļūt. Pārliecinieties, vai maisiņi ir piemēroti 
mikroviļņu krāsnij.

Papīra šķīvji/krūzītes un virtuves 
papīrs

Neizmantojiet plastmasas vai metāla 
saspraudes, jo tās var izkust vai aizdegties 
dzirksteļošanas rezultātā.

Salmu un koka trauki

Izmantojiet tikai sildīšanai vai mitruma 
absorbēšanai.
Jārīkojas uzmanīgi, jo pārkaršana var radīt 
aizdegšanos.

Pārstrādāts papīrs un avīze

Šo materiālu lietošanas laikā vienmēr uzraugiet 
krāsni, jo pārkaršana var radīt aizdegšanos.
Var saturēt metāla daļiņas, kas radīs dzirksteles 
un var izraisīt aizdegšanos.

BRĪDINĀJUMS!  Kad sildāt ēdienu plastmasas vai papīra traukos, uzraugiet krāsni, jo iespējama 
aizdegšanās.

PIEZĪME. Neatstājiet krāsni lietošanas laikā bez uzraudzības.
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TĪRĪŠANA UN APKOPE

UZMANĪBU! NELIETOJIET TIRDZNIECĪBĀ PIEEJAMOS 
KRĀSNS TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻUS, TVAIKA TĪRĪTĀJUS, 
ABRAZĪVUS, RAUPJUS TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻUS, 
JEBKO, KAS SATUR NĀTRIJA HIDROKSĪDU, VAI 
ABRAZĪVAS SUKAS JEBKURAI MIKROVIĻŅU KRĀSNS 
SASTĀVDAĻAI.
Pirms tīrīšanas pārliecinieties, vai krāsns iekšpuse, 
durvis, krāsns korpuss un piederumi ir pilnībā 
atdzisuši. TĪRIET KRĀSNI PĒC REGULĀRIEM 
INTERVĀLIEM UN NOŅEMIET JEBKĀDUS ĒDIENA 
PĀRPALIKUMUS — uzturiet krāsni tīru, citādi 
tas novedīs pie krāsns virsmas nolietošanās. Tas 
var nelabvēlīgi ietekmēt iekārtas darbmūžu un, 
iespējams, radīt bīstamu situāciju.
PIEZĪME. Gatavošanas laikā krāsns iekšpusē, priekšpusē 
un uz durvīm var veidoties kondensāts. Kondensāta 
apjoms ir atkarīgs no krāsns virsmas temperatūras un 
mitruma satura pārtikā, kas tiek gatavota mikroviļņu 
krāsnī. Nodrošiniet, ka pēc gatavošanas viss mirums, kas 
sakrājas uz šīm virsmām, tiek noslaucīts ar mīkstu, mitru 
absorbējošo drānu.
Krāsns ārpuse
Krāsns ārpusi viegli var notīrīt ar maigām ziepēm un 
ūdeni. Noteikti noslaukiet ziepes ar mitru audumu un 
noslaukiet ārpusi ar mīkstu dvieli.
Vadības panelis
Pirms tīrīšanas atveriet durvis, lai deaktivizētu vadības 
paneli. Jāievēro piesardzība, kad tīrāt vadības paneli. 
Lietojot ar tikai ūdeni samitrinātu audumu, maigi 
slaukiet paneli, līdz tas kļūst tīrs.
Izvairieties no pārmērīga ūdens daudzuma lietošanas. 
Nelietojiet jebkāda veida ķīmisku vai abrazīvu tīrīšanas 
līdzekli.
Krāsns iekšpuse
1. Tīrīšanas nolūkos pēc katras krāsns lietošanas reizes, 
kamēr tā vēl ir silta, saslaukiet visu izšļakstījumus ar 
mīkstu, mitru drānu vai sūkli. 

Lielākiem izšļakstījumiem izmantojiet maigas ziepes 
un noslaukiet vairākas reizes ar mitru drānu, līdz visas 
atliekas ir noņemtas. Pielipušās šļakatas var pārkarst 
un sākt dūmot vai aizdegties un izraisīt dzirksteļošanu. 
Nenoņemiet viļņvada pārsegu.
2. Nodrošiniet, lai maigās ziepes vai ūdens neiespiestos 
mazajās sienu ventilācijas atverēs. Tas var radīt krāsns 
bojājumu.
3. Neizmantojiet izsmidzināmus tīrīšanas līdzekļus 
krāsns iekšpusē.
4. Regulāri uzsildiet krāsni, izmantojot grilu, un uzsildiet 
krāsni 20 minūtes bez pārtikas, izmantojot grilu. Palikusī 
pārtika vai izšļakstītie tauki var izraisīt dūmus vai 
nepatīkamu smaku.
Uzturiet viļņvada pārsegu tīru visu laiku.
Viļņvada pārsegs ir veidots no plīstoša materiāla 
un jātīra piesardzīgi (ievērojiet iepriekš minētos 
norādījumus tīrīšanai).
PIEZĪME. Pārmērīga samērcēšana var izraisīt viļņvada 
pārsega sairšanu.
Viļņvada pārsegs ir nolietojama sastāvdaļa, un bez 
regulāras tīrīšanas to vajadzēs nomainīt.
Papildpiederumi
Papildpiederumi tādi kā rotējošais šķīvis, rotējošā šķīvja 
atbalsts un restītes jānomazgā ar maiga mazgāšanas 
līdzekļa šķīdumu un jānožāvē. Tos var mazgāt trauku 
mazgājamajā mašīnā.
Durvis
Lai noņemtu visas netīrumu pēdas, regulāri tīriet abas 
durvju puses, durvju blīves un blakus esošās daļas 
ar mīkstu, mitru drānu. Nelietojiet abrazīvu tīrīšanas 
līdzekli.
PIEZĪME. Tvaiku tīrītāju nedrīkst lietot.

Padoms par tīrīšanu — vieglākai krāsns tīrīšanai
Traukā ievietojiet pusi no citrona, ielejiet 300 ml (1/2 pintes) ūdens un sildiet ar 100% 10–12 minūtes.
Iztīriet krāsni, izmantojot mīkstu un sausu drānu.
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PADOMS GATAVOŠANAI AR MIKROVIĻŅU 
KRĀSNI

Mikroviļņu krāsnis gatavo ēdienu ātrāk nekā ar ierastajām gatavošanas metodēm. Tāpēc ir svarīgi ievērot noteiktas 
metodes, lai sasniegtu labu rezultātu. Daudzas no šīm metodēm ir līdzīgas tām, kas tiek izmantotas ierastajā 
gatavošanā.

BRĪDINĀJUMS!  Šķidrumus un produktus nedrīkst sildīt slēgtos traukos vai burkās/traukos ar vāciņiem, 
jo to iekšpusē var veidoties spiediens, kas radīs trauka/burkas uzsprāgšanu.

PADOMI PAR GATAVOŠANU
• Ja krāsns tiek izmantota, vienmēr to uzraugiet.
• Pārliecinieties, vai virtuves trauki ir piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnī.
• Norādījumus par ieteicamo gatavošanas laiku un jaudas līmeni skatiet pavārgrāmatā esošajās tabulās.
• Mikroviļņu krāsnī gatavojamo popkornu lietojiet tikai ieteicamajos iepakojumos (ņemiet vērā ražotāja instrukcijas). 

Nekad nelietojiet eļļu, ja ražotājs to nav norādījis, kā arī nekad negatavojiet ilgāk par norādīto laiku.

BRĪDINĀJUMS!  Vienmēr ņemiet vērā SHARP lietošanas rokasgrāmatā norādītās instrukcijas. Ja 
pārsniedzat ieteiktos gatavošanas laikus un izmantojat pārāk lielus jaudas līmeņus, 
produkts var pārkarst, sadegt un ārkārtējos gadījumos var aizdegties un sabojāt krāsni.

Pārkārtošana
Biezākās produkta daļas, piemēram, vistu stilbiņus, izvietojiet šķīvja ārējā malā.
Produkti, kas tiek novietoti tuvāk šķīvja ārējai malai, saņems vairāk enerģijas, t. i., tie gatavosies ātrāk nekā tie, kas 
atrodas šķīvja centrā.

Pārsegšana
Daži produkti tiek gatavoti labāk, ja tos pārsedz gatavojot ar mikroviļņiem.
Izmantojiet mikroviļņu pārtikas plēvi ar atverēm vai piemērotu vāku, lai nosegtu.

Caurumu izduršana
Produktiem ar mizu, ādu vai apvalku ir jāizdur caurumi vairākās vietās pirms gatavošanas vai sildīšanas, jo zem tiem 
var veidoties tvaiki, kas var radīt produkta uzsprāgšanu.
Šādi produkti, piemēram, ir kartupeļi, zivis, vistas, desas.
PIEZĪME. Olas nedrīkst sildīt, izmantojot mikroviļņu enerģiju, jo tās var eksplodēt, pat pēc vārīšanas beigām, 
piemēram, vārītas bez čaumalas, ceptas, cieti vārītas.

Apmaisīšana, apgriešana un pārkārtošana
Lai gatavošana notiktu vienmērīgi, tās laikā produktu ir nepieciešams maisīt, apgriezt un pārkārtot. Vienmēr maisiet un 
pārkārtojiet no trauka ārpuses uz iekšpusi.

Nostāvēšanās
Pēc gatavošanas ir nepieciešams ļaut ēdienam nostāvēties, jo tādējādi siltums vienmērīgi izkliedēsies pa visu pārtikas 
produktu.
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Produktu īpašības

Sastāvs Produktiem ar lielu tauku un cukura saturu (piem., Ziemassvētku pudiņam, saldiem 
pīrādziņiem) ir nepieciešams īsāks sildīšanas laiks. Ir jāuzmanās, lai nerastos pārkaršana, 
jo tas var radīt aizdegšanos.
Produktos esošie kauli vada siltumu, nodrošinot produktu ātrāku pagatavošanu. Ir 
jāraugās, lai produkts tiktu pagatavots vienmērīgi.

Biezums Produkta biezums ietekmēs gatavošanai nepieciešamo laiku.
Viegli un poraini produkti, piemēram, kūkas un maize, tiek pagatavoti ātrāk nekā smagi 
un biezi produkti, piemēram, cepeši vai sautējumi.

Daudzums Neatkarīgi no tā, cik daudz ēdiena tiek gatavots, mikroviļņu daudzums nemainās. 
Gatavošanas laiks ir jāpalielina atbilstoši produkta daudzumam, kas tiek ievietots krāsnī.
Četrus kartupeļus, piemēram, būs jāgatavo ilgāk nekā divus.

Izmēri Nelieli produkti un nelieli gabaliņi tiek pagatavoti ātrāk nekā lieli, jo mikroviļņi spēj 
iekļūt produktā no visām pusēm tā vidusdaļas virzienā. Lai gatavošana būtu vienmērīga, 
sagatavojiet vienāda izmēra gabaliņus.

Forma Produktiem ar neregulāru formu, piemēram, vistas krūtiņai vai stilbiņiem, ir nepieciešams 
vairāk laika, lai pagatavotu to biezākās daļas. Vienmērīgai gatavošanai novietojiet 
biezākās daļas uz trauka ārējās malas, kur tās saņems vairāk enerģijas.
Mikroviļņu krāsnī apaļas formas produkti tiek pagatavoti vienmērīgāk nekā kvadrātveida 
formas produkti.

Produkta 
temperatūra

Produkta sākotnējā temperatūra ietekmē gatavošanai nepieciešamo laiku.
Aukstiem produktiem var būt nepieciešams vairāk laika nekā produktiem ar istabas 
temperatūru.
Trauka temperatūra nav tajā esošā produkta vai dzēriena temperatūras rādītājs. 
Sagrieziet gabaliņos produktus ar pildījumu, piemēram, ievārījuma mīklas virtuļus, lai 
izlaistu siltumu vai tvaiku.

BRĪDINĀJUMS!  Seja un rokas. Lai izņemtu produktu vai trauku no krāsns, vienmēr izmantojiet 
cimdus. Atverot durvis, stāviet attālāk, lai karstums vai tvaiks tiktu izkliedēts. 
Noņemot pārklājumus (piem., pārtikas plēvi), atverot cepšanas maisiņus vai popkorna 
iepakojumu, novirziet tvaiku attālāk no sejas un rokām.

BRĪDINĀJUMS!  Pārbaudiet ēdiena vai dzēriena temperatūru un samaisiet pirms pasniegšanas. 
Īpaši uzmanīgi esiet pasniedzot ēdienu zīdaiņiem, bērniem un vecāka gada gājuma 
cilvēkiem. Zīdaiņu pudelīšu un bērnu pārtikas burciņu saturs jāsamaisa vai jāsakrata 
un jāpārbauda temperatūra pirms satura lietošanas, lai izvairītos no apdegumiem.
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PADOMS PAR ATKAUSĒŠANU
Ēdiena atkausēšana, izmantojot mikroviļņu krāsni, ir visātrākais veids. Tas ir vienkāršs process, bet tālāk minētās 
instrukcijas ir ļoti būtiskas, lai nodrošinātu produkta pilnīgu atkausēšanu.
• Pirms atkausēšanas noņemiet iepakojumu un iesaiņošanas materiālus.
• Lai atsaldētu, izmantojiet vidējus/zemus vai atsaldēšanas mikroviļņu jaudas iestatījumus.
• Skatiet informāciju tālāk.

Pārkārtošana
Tie produkti, kas novietoti uz šķīvja malas, tiks atkausēti ātrāk nekā tie, kas atrodas šķīvja vidusdaļā. Tāpēc ir svarīgi 
atkausēšanas laikā vismaz 4 reizes pārkārtot produktus.
Pārvietojiet cieši blakus izvietotos produktus no šķīvja ārējās malas uz vidusdaļu un pārkārtojiet vietas, kur produkti 
pārklājas.
Tas nodrošinās, ka visas produkta daļas tiek vienmērīgi atkausētas.

Atdalīšana
Kad produkti tiek izņemti no saldētavas, tie var būt sasaluši kopā. Tiklīdz atkausēšanas procesa laikā ir iespējams, 
produkti ir jāatdala.
Piemēram, bekona šķēles vai vistas fi lejas.

Pārklāšana
Dažas no atkausējamajām produkta daļām var kļūt karstas. Lai tās neuzkarstu un nesāktu gatavoties, šīs daļas 
nepieciešams pārklāt ar nelieliem folijas gabaliņiem, kas atstaro mikroviļņus, piemēram, vistas kājiņas vai spārniņus.

Nostāvēšanās
Nostāvēšanās laiks ir nepieciešams, lai produkts tiktu pilnībā atkausēts.
Atkausēšana ir pabeigta tikai tad, ja produkts ir izņemts no mikroviļņu krāsns. Produktam apsegtā veidā ir jānostāvas 
noteiktu laika posmu, lai nodrošinātu, ka tā vidusdaļa pilnībā tiek atkausēta.

Apgriešana
Svarīgi visu ēdienu atkausēšanas laikā līdz pat 4 reizes apgriezt.
Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu pilnīgu atkausēšanu.

LV – 28



LV

LV – 27 LV – 28LV – 28

PADOMS PAR UZSILDĪŠANU
Produktu uzsildīšanai ņemiet vērā tālāk minētos padomus un vadlīnijas, lai nodrošinātu produktu pilnīgu uzsildīšanu, 
pirms tas tiek pasniegts.

Maltīte uz šķīvja
Noņemiet visus putnu gaļas un gaļas gabaliņus, uzsildiet tos atsevišķi. Skatiet tālāk.
Mazākas produktu vienības novietojiet šķīvja centrālajā daļā, bet lielākas un biezākas vienības novietojiet šķīvja malās. 
Pārklājiet ar mikroviļņus caurlaidīgu mikroviļņu pārtikas plēvi un sildiet ar vidēju/zemu mikroviļņu jaudas līmeni. Kad ir 
atlikusi puse no sildīšanas laika, apmaisiet vai pārkārtojiet produktus.
PIEZĪME. Pirms pasniegšanas pārliecinieties, vai ēdiens ir pilnībā uzsildīts.

Gaļas šķēles
Pārklājiet ar mikroviļņu pārtikas plēvi ar atverēm un sildiet ar vidēju/zemu mikroviļņu jaudas līmeni. Vismaz vienu reizi 
pārkārtojiet produktus, lai nodrošinātu vienmērīgu sasilšanu.
PIEZĪME. Pirms pasniegšanas pārliecinieties, vai gaļa ir pilnībā uzsildīta.

Putnu gaļas gabaliņi
Biezākas gabaliņu daļas novietojiet šķīvja ārējā malā, pārklājiet ar mikroviļņus caurlaidīgu pārtikas plēvi un sildiet ar 
vidēju/zemu mikroviļņu jaudas līmeni.
Apgrieziet, kad pagājusi puse uzsildīšanas laika.
PIEZĪME. Pirms pasniegšanas pārliecinieties, vai putnu gaļa ir pilnībā uzsildīta.

Sautējumi
Pārklājiet ar mikroviļņus caurlaidīgu pārtikas plēvi vai piemērotu vāciņu un sildiet ar vidēju/zemu mikroviļņu jaudas 
līmeni.
Bieži maisiet, lai nodrošinātu vienmērīgu sasildīšanu.
PIEZĪME. Pirms pasniegšanas pārliecinieties, vai ēdiens ir pilnībā uzsildīts.
Lai uzsildīšanas laikā iegūtu vislabākos rezultātus, izvēlieties mikroviļņu jaudas līmeni, kas ir piemērots pārtikas 
veidam. Trauku ar dārzeņiem, piemēram, var uzsildīt, izmantojot vidēju/zemu mikroviļņu jaudas līmeni, bet lazanju, 
kas satur sastāvdaļas, kuras nevar apmaisīt, ir jākarsē ar vidēju/zemu mikroviļņu jaudas līmeni.

PIEZĪMES.
• Pirms uzsildīšanas izņemiet produktu no folijas vai metāla traukiem.
• Uzsildīšanas laiks būs atkarīgs no produkta formas, biezuma, daudzuma un temperatūras kopā ar trauka izmēriem, 

formu un materiālu.

BRĪDINĀJUMS!  Nekad nesildiet šķidrumus traukos ar šauru kakliņu, jo rezultātā tā saturs var izšļākties 
no trauka un radīt apdegumus.

• Lai izvairītos no pārkaršanas un aizdegšanās, esiet ļoti uzmanīgs, sildot pārtikas produktus ar augstu cukura vai 
tauku saturu, piemēram, cīsiņus mīklā, pīrāgus vai Ziemassvētku pudiņu.

• Nekad nesildiet eļļu vai taukus dziļai cepšanai, jo tas var radīt pārkaršanu un aizdegšanos.
• Mikroviļņu krāsnī nedrīkst sildīt konservētus kartupeļus. Par konserviem skatiet ražotāja instrukcijas.

BRĪDINĀJUM!  Zīdaiņu pudelīšu un bērnu pārtikas burciņu saturs jāsamaisa vai jāsakrata un 
jāpārbauda temperatūra pirms satura lietošanas, lai izvairītos no apdegumiem.
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PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Ja domājat, ka krāsns nedarbojas pareizi, šeit norādītas dažas vienkāršākās pārbaudes, kuras varat veikt pašu spēkiem, 
pirms zvanīt apkalpes dienestam. Tas palīdzēs novērst nevajadzīgus zvanus apkalpes dienestam, ja kļūme ir vienkārša.
Veiciet tālāk norādītās vienkāršās pārbaudes.
Novietojiet tasi pa pusei pielietu ar ūdeni uz grozāmā šķīvja un aizveriet durvis. Iestatiet taimeri gatavot 1 minūti, 
izmantojot vidēju/zemu mikroviļņu jaudas līmeni.
1. Vai krāsns lampa iedegas gatavošanas laikā?
2. Vai dzesēšanas ventilators darbojas? (Pārbaudiet, novietojot roku virs gaisa ventilācijas atverēm.)
3. Vai pēc 1 minūtes atskan signāls?
4. Vai ūdens krūzītē ir karsts?

Ja jūsu atbilde uz kādu no jautājumiem ir “NĒ”, vispirms pārbaudiet, vai krāsns ir pareizi pievienota pie strāvas 
padeves un nav izdeguši drošinātāji. Ja problēma joprojām netiek novērsta, skatiet problēmu novēršanas tabulu.

BRĪDINĀJUMS.  Nekad neregulējiet, neremontējiet un nepārveidojiet krāsni paša spēkiem. Apkalpes un 
remontdarbus veikt ir bīstami ikvienam, izņemot SHARP apmācītus darbiniekus. Tas ir 
svarīgi, jo var tikt noņemti pārsegi, kas nodrošina aizsardzību pret mikroviļņu enerģiju.

• durvju blīvējums aiztur mikroviļņu noplūdi krāsns darbības laikā, bet nenodrošina gaisa blīvējumu. Normāla 
parādība redzēt ūdens lāses, ko rada silta gaisa plūsma ap durvīm. Pārtika ar augstu mitruma saturu rada tvaikus un 
kondensātu durvju iekšpusē, kas var nopilēt no krāsns.

• remontdarbi un pārveide. Nemēģiniet lietot krāsni, ja tā nedarbojas pareizi.
• Ārējais korpuss un piekļuve lampai. Nekad nenoņemiet ārējo korpusu. Tas ir ļoti bīstami augstsprieguma daļu dēļ 

iekšpusē, kurām nekad nedrīkst pieskarties, jo tās var radīt nāvējošas traumas.
Krāsns nav aprīkota ar lampas piekļuves vāku. Ja lampa saplīst, nemēģiniet pašrocīgi nomainīt lampu. Zvaniet 
SHARP apstiprinātam apkalpes centram.

PROBLĒMU NOVĒRŠANAS TABULA

PROBLĒMA ATBILDE

Ap durvīm cirkulē gaiss. Kad krāsns darbojas, gaiss cirkulē krāsns iekšpusē.
Durvis neveido gaisa blīvējumu, tādēļ gaiss var izkļūt caur durvīm.

Kondensāts veidojas krāsns 
iekšpusē un var pilēt no 
durvīm.

Krāsns iekšpuse parasti ir aukstāka par pagatavoto pārtiku un tādēļ gatavošanas 
laikā radītais tvaiks kondensējas uz aukstākās virsmas.
Radītā tvaika daudzums ir atkarīgs no gatavotās pārtikas ūdens satura. Dažiem 
pārtikas veidiem, piemēram, kartupeļiem ir augsts mitruma saturs.
Kondensāts uz durvju stikla nožūst pēc pāris stundām.

Liesmošana un dzirksteļošana 
krāsns iekšpusē gatavošanas 
laikā.

Dzirksteļošana var notikt, kad gatavošanas laikā metāla objekts nonāk krāsns 
iekšējās daļas tuvumā. Tas var saskrāpēt krāsns iekšējo virsmu, bet nevar radīt citus 
krāsns bojājumus.

Kartupeļu dzirksteļošana. Pārliecinieties, vai kartupeļiem ir izņemtas visas “acis” un tie ir sagriezti. Novietojiet 
tos tieši uz paplātes vai ievietojiet tos karstumizturīgā pīrāgu šķīvī vai līdzīgā 
traukā.

Krāsns nedarbojas, ja taimera 
vadības ierīce pagriezta prom 
no 0.

Pārbaudiet, vai durvis ir pareizi aizvērtas.

Krāsns gatavo pārāk lēni. Pārliecinieties, vai ir atlasīts pareizs jaudas līmenis.

Krāsns rada skaņu. Gatavošanas/atkausēšanas laikā mikroviļņu enerģijas impulss IESLĒDZAS un 
IZSLĒDZAS.

Ārējais korpuss ir karsts. Korpuss var kļūt karsts — neļaujiet bērniem tuvoties.
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RĪCĪBA, PIRMS ZVANĪT APKALPES DIENESTAM
Pirms vērsties pēc palīdzības, pārbaudiet katru tālāk norādīto vienumu.
• Pārbaudiet, vai krāsns ir droši pievienota pie strāvas padeves. Pretējā gadījumā atvienojiet no strāvas padeves, 

uzgaidiet 10 sekundes un atkal pievienojiet pie strāvas padeves.
• Pārbaudiet, vai atslēgts ķēdes drošinātājs vai atslēdzies galvenais automātiskais slēdzis. Ja tie darbojas pareizi, 

pārbaudiet kontaktligzdu ar citu ierīci.
• Pārbaudiet, vai barošanas un taimera pogas ir iestatītas pareizi.
• Pārbaudiet, vai durvis ir cieši noslēgtas, aktivizējot durvju drošības bloķēšanas sistēmu. Pretējā gadījumā mikroviļņu 

enerģijas neieplūdīs krāsnī. 
JA NEVIENA NO IEPRIEKŠ NORĀDĪTAJĀM DARBĪBĀM NENOVĒRŠ PROBLĒMU, SAZINIETIES AR KVALIFICĒTU TEHNIĶI. 
NEMĒĢINIET PAŠA SPĒKIEM REGULĒT VAI REMONTĒT KRĀSNI.


