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MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:

Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com

Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.

 Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
 Všeobecné informace a rady
 Poznámky k ochraně životního prostředí

Zmĕny vyhrazeny.
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1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou
instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.

• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.

• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Děti mladší tří let nesmí být ponechány v blízkosti
spotřebiče bez dozoru.

• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,

nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.

• Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.

• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.

• Držte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí
mladších osmi let.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
• Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a

pro následující způsoby použití:
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– ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích;

– pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení.

• Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se
topných článků ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání
příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské
chňapky.

• K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.

• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

• Jsou-li poškozena dvířka nebo těsnění dvířek, nesmí
se spotřebič používat, dokud jej neopraví kvalifikovaná
osoba.

• Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.

• Opravy či údržbu, které zahrnují sejmutí krytu
chránícího před vystavením mikrovlnné energii, může
provádět pouze k tomu kvalifikovaná osoba.

• Spotřebič nepoužívejte spolu s externím časovačem
nebo samostatným dálkovým ovládáním.

• Tekutiny či jiné potraviny neohřívejte v hermeticky
uzavřených nádobách. Mohou explodovat.

• Používejte jen nádobí vhodné k použití v mikrovlnných
troubách.

• Při ohřívání potravin v plastových či papírových
nádobách sledujte spotřebič z důvodu jejich možného
vznícení.

• Tento spotřebič je určen k ohřevu potravin a nápojů.
Sušení potravin nebo oděvů a ohřívání zahřívacích
podložek, pantoflů, hub, vlhkých hadrů a podobných
předmětů může způsobit poranění, vznícení či požár.
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• Pokud ze spotřebiče vychází kouř, spotřebič vypněte
nebo odpojte od sítě a nechte dvířka zavřená, aby se
případné plameny uhasily.

• Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může vést
k utajenému varu a pozdějšímu prudkému vystříknutí
kapaliny. S nádobou je proto nutné zacházet opatrně.

• Kojenecké láhve nebo skleničky s dětskou výživou
byste měli zamíchat nebo protřepat, a před podáním si
ještě ověřit jejich teplotu, aby se dítě nespálilo.

• Vajíčka ve skořápce a vajíčka vařená natvrdo by se
neměla ve spotřebiči ohřívat, protože mohou
explodovat i po dokončení mikrovlnného ohřevu.

• Spotřebič je nutné pravidelně čistit a odstraňovat
jakékoliv zbytky potravin.

• Pokud není spotřebič udržován v čistém stavu, může
jeho povrch zkorodovat, a ovlivnit tak celkovou
životnost spotřebiče a vést k nebezpečným situacím.

• Přístupné části trouby se při provozu zahřívají na
vysokou teplotu.

• Mikrovlnná trouba nesmí být umístěna ve skříni,
nebyla-li ve skříni testována.

• Zadní plocha spotřebiče by měla být umístěna
směrem ke zdi.

• Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace

VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.

• Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.

• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.

• Tento spotřebič můžete v kuchyni
postavit téměř kamkoliv. Zkontrolujte,

zda je trouba umístěna na rovném
vodorovném povrchu a větrací otvory i
plocha pod spotřebičem nejsou ničím
zakryté (pro dostatečné větrání).

2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
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• Veškerá elektrická připojení by měla
být provedena kvalifikovaným
elektrikářem.

• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na

typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.

• Pokud je spotřebič spojen se
zásuvkou pomocí prodlužovacího
kabelu, přesvědčte se, že je kabel
uzemněný.

• Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Pro výměnu napájecího kabelu se
obraťte na autorizované servisní
středisko nebo kvalifikovaného
elektrikáře.

• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.

2.3 Použití
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem či výbuchu.

• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.

• Zapnutý spotřebič nenechávejte bez
dozoru.

• Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte
násilím.

• Ujistěte se, že nejsou ventilační
otvory zakryté.

• Nepoužívejte spotřebič jako pracovní
plochu nebo k odkládání předmětů v
jeho vnitřku.

2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
požáru nebo poškození
spotřebiče.

• Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.

• Spotřebič čistěte pravidelně, abyste
zabránili poškození materiálu jeho
povrchu.

• Dbejte na to, aby na povrchu dveřního
těsnění nezůstávaly zbytky jídel nebo
čisticích prostředků.

• Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči
mohou způsobit požár.

• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým
hadrem. Používejte pouze neutrální
mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.

• Použijete-li sprej do trouby, řiďte se
bezpečnostními pokyny uvedenými na
jeho balení.

2.5 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.

• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
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3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Celkový pohled

1 3 4

7 56

2 1 Žárovka
2 Bezpečnostní blokovací zámek
3 Displej
4 Ovládací panel
5 Kryt vlnovodu
6 Gril
7 Hřídel otočného talíře

3.2 Ovládací panel

4

8

9

2

3

5

6

7

1

Symbol Funkce Popis

1 — Displej Ukazuje nastavení a aktuální
čas.

2
Tlačítko Časované
rozmrazování

K rozmrazování potravin podle
nastaveného času.

3
Tlačítko hodin Slouží k nastavení hodin.
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Symbol Funkce Popis

4
Tlačítko Automatické
pečení

K použití funkce automatické‐
ho pečení.

5
Tlačítko Vymazat Slouží k vypnutí mikrovlnné

trouby nebo vymazání nasta‐
vení přípravy jídel.

6
Tlačítko funkce Slouží k volbě mikrovlnné / gri‐

lovací / kombinované funkce
přípravy jídel.

7 , 
Ovladač nastavení Slouží k nastavení doby

přípravy, hmotnosti nebo funk‐
ce.

8
Tlačítko Start Slouží ke spuštění spotřebiče

nebo prodloužení času
přípravy o 60 sekund při
plném výkonu.

9
Tlačítko rozmrazová‐
ní podle hmotnosti

K rozmrazování potravin podle
hmotnosti.

3.3 Příslušenství

Souprava otočného talíře
Při přípravě jídla v
mikrovlnné troubě vždy
používejte soupravu
otočného talíře.

Skleněná varná podložka a vodicí lišta
válečků.
Grilovací rošt

Používá se pro:
• grilování
• kombinovanou přípravu

4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

4.1 První čištění
POZOR!
Řiďte se částí „Čištění a
údržba“.

• Vyjměte z mikrovlnné trouby všechny
součásti a obalový materiál.

• Před prvním použitím spotřebič
vyčistěte.
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4.2 Nastavení času
Nejsou-li hodiny nastaveny, nefungují,
když mikrovlnná trouba není používána.
Po připojení spotřebiče k elektrické síti
nebo po výpadku elektrického proudu na
displeji se zobrazuje 0:00 a zní zvuková
signalizace.

Čas lze nastavit v systému
24 hodin.

1. Stiskněte .
2. Otočením ovladače nastavení

nastavte požadovanou hodinu.
3. Potvrďte stisknutím .
4. Otočením ovladače nastavení času

nastavte minuty.
5. Potvrďte stisknutím .

5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

5.1 Všeobecné informace o
používání spotřebiče
• Po vypnutí spotřebiče nechte jídlo

několik minut odstát.
• Před přípravou pokrmu sejměte obal z

hliníkové fólie, kovové nádoby atd.
Vaření
• Pokud to je možné, vařte pokrm

zakrytý materiálem vhodným pro
mikrovlnou troubou. Nezakryté
potraviny připravujte pouze tehdy,
chcete-li uchovat kůrčičku.

• Neohřívejte potraviny příliš dlouho a
na příliš vysoký výkon. Potraviny by
mohly vyschnout, spálit se nebo se na
některých místech vznítit.

• Ve spotřebiči nepřipravujte vejce ve
skořápkách a šneky, protože mohou
prasknout. V případě smažených
vajec nejprve propíchněte žloutek.

• Potraviny se slupkou nebo kůžičkou –
např. jablka, rajčata, brambory,
uzeniny – propíchněte, aby nepraskly.

• Chlazené nebo zmrazené pokrmy
vyžadují delší dobu přípravy.

• Pokrmy obsahující omáčku by měly
být občas zamíchány.

• Zelenina mající pevnou strukturu,
například mrkev, hrách nebo květák,
musí být vařena ve vodě.

• V polovině přípravy vždy větší kousky
otočte.

• Pokud to je možné, rozřízněte
zeleninu na podobně velké kusy.

• Použijte ploché, široké mísy.

• Nepoužívejte nádobí z porcelánu,
keramiky nebo hlíny s malými dírkami,
například na rukojetích nebo
neglazovaných dnech. Vlhkost
pronikající do otvorů může způsobit
prasknutí nádobí po jeho zahřátí.

• Skleněná varná podložka slouží jako
plocha pro ohřev potravin nebo
tekutin. Je důležitá pro chod
mikrovlnné trouby.

Rozmrazování masa, drůbeže, ryb
• Umístěte zmražené, rozbalené

potraviny na obrácený malý hluboký
talíř s nádobkou umístěnou vespodu,
aby se při rozmrazování mohla
zachytávat odtékající tekutina.

• Asi v polovině času rozmrazování
potraviny obraťte. Pokud to je možné,
rozdělte je na kusy, které postupně
odebírejte, jakmile se rozmrazí.

Rozmrazování másla, částí dortů,
tvarohu
• Tyto potraviny nerozmrazujte zcela ve

spotřebiči, ale nechte dokončit jejich
rozmrazování při pokojové teplotě.
Dosáhnete tím rovnoměrnějších
výsledků. Před rozmrazováním
odstraňte kovový nebo hliníkový obal.

Rozmrazování ovoce a zeleniny
• Ovoce a zeleninu nerozmrazujte ve

spotřebiči úplně, pokud je dále budete
zpracovávat čerstvé. Nechte dokončit
jejich rozmrazování při pokojové
teplotě.

• Vyšší mikrovlnný výkon můžete použít
k vaření ovoce a zeleniny bez jejich
předchozího rozmrazení.

Hotová jídla
• Ve spotřebiči můžete připravovat

hotová jídla, pouze pokud je jejich
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balení vhodné k použití v mikrovlnné
troubě.

• Je nutné se řídit pokyny výrobce
uvedenými na obalu (například

sejmutí kovového obalu a propíchnutí
plastové fólie).

Vhodné nádobí a materiály
Nádobí / materiál Mikrovlnná trouba Gril

Rozmra‐
zování

Ohřev Vaření

Žáruvzdorné sklo a porcelán (bez ko‐
vových dílů, například Pyrex, žáru‐
vzdorné sklo)

X X X X

Nežáruvzdorné sklo a porcelán 1) X -- -- --

Sklo a sklokeramika ze žáruvzdorné‐
ho a mrazuvzdorného materiálu
(například Arcoflam), grilovací rošt

X X X X

Keramika 2), kamenina 2). X X X --

Plast, žáruvzdorný do 200 °C 3) X X X --

Kartón, papír X -- -- --
Fólie X -- -- --
Fólie na pečení s uzávěrem vhodným
pro mikrovlnnou troubu 3)

X X X --

Pečicí misky zhotovené z kovu,
například smaltované, litinové

-- -- -- X

Formy na pečení, černě lakované ne‐
bo se silikonovou vrstvou 3)

-- -- -- X

Plech na pečení -- -- -- X
Opékací nádoby, například pražicí
pánvičky nebo zapékací formy

-- X X --

Hotová jídla v obalech 3) X X X X

1) Bez stříbrné, zlaté, platinové nebo kovové vrstvy/dekorace
2) Bez skleněných nebo kovových částí, bez glazury s obsahem kovu
3) Je nutné řídit se pokyny výrobce ohledně maximálních teplot.

X - vhodné
-- nevhodné

5.2 Zapnutí a vypnutí
mikrovlnné trouby

POZOR!
Nenechte mikrovlnnou
troubu pracovat, když v ní
není žádné jídlo.
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1. Stiskněte tlačítko funkce.
2. Otočením ovladače nastavení

nastavte požadovanou funkci.
3. Pro potvrzení stiskněte tlačítko

funkce.
4. Otočením ovladače nastavení

nastavte požadovanou dobu.
5. Stisknutím  potvrďte nastavení a

spusťte mikrovlnnou troubu.
Vypnutí mikrovlnné trouby:
• vyčkáním, dokud se mikrovlnná

trouba nevypne automaticky, když
uplyne doba přípravy.

• otevřením dvířek spotřebiče.
Mikrovlnná trouba automaticky
přestane pracovat. Zavřením dvířek a
stisknutím  pokračujte v přípravě
jídla. Tuto funkci používejte ke
kontrole jídel.

• stiskněte .
Když se mikrovlnná trouba
automaticky vypne, zazní
zvukový signál.

5.3 Tabulka nastavení výkonu

Nastavení výkonu Přibližné procento výkonu Výkon
P100 100 % 800 W

P80 80 % 640 W

P50 50 % 400 W

P30 30 % 240 W

P10 10 % 80 W

Další funkce
Nastavení výkonu Režim funkce

Gril
G Velký gril

Kombinovaná příprava
C – 1 55 % Mikrovlny, 45 % Grilování

C – 2 36 % Mikrovlny, 64 % Grilování

5.4 Rychlý start
Maximální doba přípravy je
99 minut.

Stisknutím  zapnete mikrovlnnou
troubu na 60 sekund při plném výkonu.
Každé další stisknutí tohoto tlačítka
zvyšuje dobu přípravy o 60 sekund.

• V pohotovostním režimu nastavte
dobu přípravy otočením ovladače
nastavení proti směru hodinových
ručiček a poté spusťte
mikrovlnnou troubu při plném
výkonu stisknutím .

5.5 Rozmrazování
Lze zvolit ze dvou rozmrazovacích
režimů:

• Rozmrazování dle hmotnosti 
• Časované rozmrazování 

Rozmrazování dle hmotnosti
nepoužívejte u potravin,
které byly z mrazničky
odebrány před déle než 20
minutami, nebo u
zmrazených hotových jídel.
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K zapnutí rozmrazování dle
hmotnosti je nutné použít
více než 100 g a méně něž
2 000 g potravin.

K rozmrazení méně než 200
g potravin tyto potraviny
umístěte na okraj otočného
talíře.

1. Stiskněte  pro rozmrazování dle
hmotnosti nebo  pro časované
rozmrazování.

2. Otočením ovladače nastavení
nastavte požadovanou hmotnost
nebo dobu.
U rozmrazování dle hmotnosti se čas
nastavuje automaticky.

3. Stisknutím  potvrďte nastavení a
spusťte mikrovlnnou troubu.

5.6 Vícefázová příprava jídla
Pokud je jednou z fází
rozmrazování, nastavte ji
jako fázi první.

Připravovat jídla lze maximálně ve třech
fázích.

1. Stiskněte  pro rozmrazování dle
hmotnosti nebo  pro časované
rozmrazování.

2. Otočením ovladače nastavení
nastavte požadovanou hmotnost
nebo dobu rozmrazování.

3. Potvrďte stisknutím .
4. Otočením ovladače nastavení

nastavte výkon.
5. Potvrďte stisknutím .
6. Otočením ovladače nastavení

nastavte požadovanou dobu.
7. Stisknutím  potvrďte nastavení a

spusťte mikrovlnnou troubu.
Po každé fázi zazní zvuková
signalizace.

5.7 Grilování a kombinovaná
příprava
1. Stiskněte .
2. Otočením ovladače nastavení

nastavte požadovanou funkci.
3. Potvrďte stisknutím .
4. Otočením ovladače nastavení

nastavte požadovanou dobu.
5. Stisknutím  potvrďte nastavení a

spusťte mikrovlnnou troubu.
Při provozu v režimu grilování nebo
kombinované přípravy je možné
změnit nastavení výkonu a dobu
přípravy.

6. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

6.1 Automatické pečení
Tuto funkci používejte k snadné přípravě
oblíbených jídel. Mikrovlnná trouba
automaticky zvolí optimální nastavení.

1. Stiskněte .
2. Otočením ovladače nastavení

nastavte požadovanou nabídku.
3. Potvrďte stisknutím .
4. Otočením ovladače nastavení

nastavte v dané nabídce hmotnost.
5. Stisknutím  potvrďte nastavení a

spusťte mikrovlnnou troubu.

Symboly Nabídka Množství

A-1 
Ohřívání 200 g

400 g
600 g

www.electrolux.com12



Symboly Nabídka Množství

A-2 
Zelenina 200 g

300 g
400 g

A-3 
Ryby 250 g

350 g
450 g

A-4 
Maso 250 g

350 g
450 g

A-5 
Těstoviny 50 g (přidejte 450 ml vody)

100 g (přidejte 800 ml vody)

A-6 
Brambory 200 g

400 g
600 g

A-7 
Pizza 200 g

400 g

A-8 
Polévka 200 ml

400 ml

6.2 Odložený start
Mikrovlnnou troubu lze
naprogramovat maximálně
ve třech fázích.

1. Stiskněte .
2. Otočením ovladače nastavení

nastavte výkon
3. Potvrďte stisknutím .
4. Otočením ovladače nastavení

nastavte dobu přípravy.

5. Stisknutím  naprogramujte
spuštění mikrovlnné trouby.

6. Otočením ovladače nastavení
nastavte požadovanou hodinu.

7. Potvrďte stisknutím .
8. Otočením ovladače nastavení

nastavte minuty.
9. Stisknutím  dokončete nastavení.

Mikrovlnná trouba se spustí
automaticky po dosažení
nastaveného času.

7. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

7.1 Vložení soupravy otočného
talíře

POZOR!
Nepřipravujte pokrmy bez
soupravy otočného talíře.
Používejte pouze soupravu
otočného talíře dodávanou s
mikrovlnnou troubou.
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Nikdy nepřipravujte
potraviny přímo na skleněné
varné podložce.

1. Vodicí lištu válečků položte okolo
hřídele otočného talíře.

2. Skleněnou varnou podložku položte
na vodicí lištu válečků.

7.2 Vložení grilovacího roštu
Vložení grilovacího roštu na soupravu
otočného talíře.

8. DOPLŇKOVÉ FUNKCE
8.1 Dětská bezpečnostní
pojistka
Funkce dětské bezpečnostní pojistky
brání náhodnému použití mikrovlnné
trouby.

Stiskněte a podržte  po dobu tří
sekund.
Zazní zvukový signál.
Když je dětská bezpečnostní pojistka
zapnutá, na displeji se zobrazuje .

9. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

9.1 Tipy pro mikrovlnou troubu

Problém Řešení
Pro připravované množství jídla ne‐
najdete žádné údaje.

Vyhledejte podobný pokrm. Prodlužte nebo
zkraťte čas vaření podle následujícího pravi‐
dla: Dvojnásobné množství jídla = téměř
dvojnásobný čas, Poloviční množství jídla
= poloviční čas

Pokrm je příliš suchý. Nastavte kratší dobu přípravy nebo nižší výkon
mikrovln.

Pokrm stále není rozmrazený, horký
nebo uvařený ani po uplynutí nasta‐
veného času.

Nastavte delší dobu přípravy nebo vyšší vý‐
kon. Berte na vědomí, že větší pokrmy
potřebují více času.

Po uplynutí doby přípravy je pokrm
na okrajích přehřátý, ale uprostřed
není hotový.

Příště zvolte nižší výkon a delší čas. Tekutiny,
např. polévky, v polovině doby přípravy zamí‐
chejte.
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V případě rýže dosáhnete lepších
výsledků při použití plochých a širších
misek.

9.2 Rozmrazování
Pečeni vždy rozmrazujte tučnou stranou
směrem dolů.
Nerozmrazujte zakryté maso, protože by
mohlo dojít k jeho vaření místo
rozmrazování.
Drůbež vždy rozmrazujte prsy směrem
dolů.

9.3 Vaření
Chlazené maso a drůbež vždy vyndejte z
chladničky alespoň 30 minut před
přípravou.
Po dokončení přípravy nechte maso,
drůbež, ryby a zeleninu zakrytou odstát.
Ryby potřete trochou oleje či
rozpuštěného másla.
Veškerou zeleninu je třeba vařit při
plném výkonu mikrovlnné trouby.
Přidejte 30 - 45 ml studené vody na
každých 250 g zeleniny.

Před přípravou zeleninu nakrájejte na
kousky o stejné velikosti. Všechnu
zeleninu připravujte zakrytou.

9.4 Opakovaný ohřev
Když ohříváte hotová jídla, vždy se řiďte
pokyny na jejich balení.

9.5 Gril
Ploché kusy potravin grilujte uprostřed
grilovacího roštu.
V polovině nastavené doby přípravy
potraviny obraťte a pokračujte v
grilování.

9.6 Kombinovaná příprava
Kombinovanou přípravu používejte k
uchování chrupavosti určitých potravin.
V polovině doby potraviny obraťte a
pokračujte v přípravě.
K dispozici jsou dva režimy kombinované
přípravy. Každý režim kombinuje
mikrovlnnou a grilovací funkci při různých
časových intervalech a výkonech.

10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.

10.1 Poznámky a tipy k čištění
• Přední stranu spotřebiče otřete

měkkým hadříkem namočeným v
roztoku teplé vody a mycího
prostředku.

• K čištění kovových ploch používejte
běžný čisticí prostředek.

• Vnitřek spotřebiče čistěte po každém
použití. Nečistoty se pak snadněji
odstraňují a nepřipékají se.

• Odolné nečistoty odstraňte pomocí
speciálního prostředku.

• Všechno příslušenství pravidelně
myjte a nechte vyschnout. Použijte
měkký hadr a vlažnou vodu s mycím
prostředkem.

• Ke změkčení obtížně odstranitelných
zbytků nechte vařit sklenici vody při
plném mikrovlnném výkonu po dobu
dvou až tří minut.

• Zápachu se zbavíte vařením sklenice
vody s dvěma lžičkami citronové
šťávy při plném mikrovlnném výkonu
po dobu pěti minut.

11. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
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11.1 Co dělat, když...

Problém Možná příčina Řešení
Spotřebič nefunguje. Spotřebič je vypnutý. Zapněte spotřebič.

Spotřebič nefunguje. Spotřebič není zapojen do zá‐
suvky.

Zapojte spotřebič do zásuvky.

Spotřebič nefunguje. Spálená pojistka v pojistkové
skříňce.

Zkontrolujte pojistku. Jestliže
se pojistka spálí vícekrát, ob‐
raťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.

Spotřebič nefunguje. Dvířka nejsou správně
zavřená.

Ujistěte se, že dvířka nic ne‐
blokuje.

Osvětlení nefunguje. Vadná žárovka. Je nutné vyměnit žárovku.

Uvnitř spotřebiče
dochází k jiskření.

Je vloženo kovové nádobí ne‐
bo nádobí s kovovým zdobe‐
ním.

Vyjměte nádobí ze spotřebiče.

Uvnitř spotřebiče
dochází k jiskření.

Kovové vidlice nebo hliníková
fólie se dotýkají vnitřních stěn
spotřebiče.

Ujistěte se, že se vidlice nebo
fólie nedotýkají vnitřních stěn.

Souprava otočného
talíře vydává škrá‐
bavé zvuky.

Pod skleněnou varnou podlož‐
kou je cizí předmět nebo neči‐
stoty.

Vyčistěte oblast pod skleně‐
nou varnou podložkou.

Spotřebič přestal
pracovat bez jasné‐
ho důvodu.

Došlo k poruše. Pokud se situace opakuje, ob‐
raťte se na autorizované se‐
rvisní středisko.

11.2 Servisní údaje
Pokud problém nemůžete vyřešit sami,
obraťte se na autorizované servisní
středisko.
Potřebné údaje pro servisní středisko
najdete na typovém štítku. Typový štítek
je umístěn na spotřebiči. Nesundávejte
typový štítek ze spotřebiče.

Doporučujeme, abyste si údaje na‐
psali zde:
Model (MOD.) ...............................

.........

Doporučujeme, abyste si údaje na‐
psali zde:
Výrobní číslo
(PNC)

...............................

.........

Sériové číslo (SN) ...............................
.........

12. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
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12.1 Všeobecné informace
POZOR!
Nezakrývejte ventilační
otvory. Učiníte-li tak,
spotřebič se může přehřívat.

POZOR!
Nezapojujte spotřebič do
adaptérů či prodlužovacích
kabelů. Mohlo by dojít k
přetížení a riziku požáru.

POZOR!
Minimální výška instalace je
85 cm.

• Mikrovlnná trouba je určena pouze k
použití na kuchyňské pracovní desce.
Musí být umístěna na stabilní a
plochý povrch.

• Mikrovlnnou troubu umístěte mimo
oblast, kde se nachází pára, horký
vzduch či stříkající voda.

• Je-li mikrovlnná trouba umístěna v
blízkosti televizního nebo
rozhlasového přijímače, může
způsobit rušení přijímaného signálu.

• Když mikrovlnnou troubu přepravujete
za chladného počasí, nespouštějte ji
okamžitě po instalaci. Nechte jej stát
při pokojové teplotě a absorbovat
teplo.

12.2 Elektrická instalace
VAROVÁNÍ!
Elektrickou instalaci smí
provádět pouze
kvalifikovaná osoba.

Výrobce nenese
odpovědnost za úrazy či
škody způsobené
nedodržením
bezpečnostních pokynů
uvedených v kapitole
„Bezpečnostní informace“.

Mikrovlnná trouba se dodává se síťovou
zástrčkou a napájecím kabelem.
Kabel je vybaven zemnicím vodičem se
zemnicí zástrčkou. Zástrčku je nutné
zapojit do zásuvky, která je řádně
nainstalována a uzemněna. V případě
zkratu snižuje uzemnění riziko úrazu
elektrickým proudem.

12.3 Minimální vzdálenosti

C

A

B

Rozměry mm
A 300

B 200

C 0

13. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče

určené k likvidaci. Spotřebiče označené
příslušným symbolem  nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
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MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:

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

Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.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.

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana
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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;
– Viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās

viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs
• Ierīces iekšpuse darbības laikā sakarst.

Nepieskarieties sildelementiem ierīces iekšpusē.
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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.

• Barošanas pudelīšu saturs un mazu bērnu pārtikas
burciņas ir jāapmaisa vai jāsakrata un pirms
pasniegšanas jāpārbauda to temperatūra, lai izvairītos
no apdegumiem.
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• 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.

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.
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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 pulkste‐
ņa laiku.

2
Uz laiku balstīta at‐
kausēšana

Lai atkausētu ēdienu, balsto‐
ties uz laiku.

3
Pulksteņa poga Pulksteņa iestatīšanai.

4
Automātiskās gatavo‐
šanas poga

Automātiskās cepšanas iz‐
mantošanai.

5
Nodzēšanas poga Lai izslēgtu mikroviļņu krāsni

vai dzēstu gatavošanas iestatī‐
jumus.

6
Funkciju poga Mikroviļņu/grila/kombinētās

gatavošanas funkcijas iestatī‐
šanai.

7
, 

Iestatīšanas regula‐
tors

Lai iestatītu gatavošanas laiku
vai svaru, vai funkciju.

8
Ieslēgšanas taustiņš Lai palaistu ierīci vai palielinā‐

tu gatavošanas laiku par 60
sekundēm pie pilnas jaudas.

9
Uz svaru balstīta at‐
kausēšana

Lai atkausētu ēdienu, balsto‐
ties 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
Ja pulksteņa laiks nav iestatīts, tas
nedarbojas, kad mikroviļņu krāsns tiek
lietota.

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

Laiku var iestatīt 24 stundu
formātā.

1. Nospiediet .
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/materi‐
āls

Mikroviļņi Grilēša‐
naAtkausē‐

šana
Karsēša‐
na

Ēdiena
gatavo‐
šana

Ugunsizturīgs stikls un porcelāns
(bez metāla detaļām, piem., Pyrex,
karstumizturīgs stikls)

X X X X

Ugunsneizturīgs stikls un porce‐
lāns 1)

X -- -- --

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

X X X X

Keramikas 2), keramika 2). X X X --
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Ēdiena gatavošanas trauki/materi‐
āls

Mikroviļņi Grilēša‐
naAtkausē‐

šana
Karsēša‐
na

Ēdiena
gatavo‐
šana

Līdz 200° C termiski izturīga plastma‐
sa 3)

X X X --

Kartons, papīrs X -- -- --
Pārtikas plēve X -- -- --
Plēve cepšanai ar mikroviļņu krāsnij
drošu noslēgumu 3)

X X X --

Cepšanai paredzēti trauki, kas izga‐
tavoti no metāla, piem., emalja, ču‐
guns

-- -- -- X

Cepšanas kārbas, melnas lakas vai
silīcija pārklājums 3)

-- -- -- X

Cepamā paplāte -- -- -- X
Apbrūnināšanai paredzētie ēdiena
gatavošanas trauki, piem., čipsu pan‐
na 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 procentuā‐
la izteiksme

Jauda

P100 100 % 800 vati

P80 80 % 640 vati

P50 50 % 400 vati

P30 30 % 240 vati

P10 10 % 80 vati

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 99 minūtes.

Nospiediet , lai ieslēgtu mikroviļņu
krāsni uz 60 sekundēm ar pilnu jaudu.
Gatavošanas laiks tiek palielināts par 60
sekundēm, katru reizi piespiežot
taustiņu.

• Gaidīšanas režīmā pagrieziet
iestatījumu regulatoru pretēji
pulksteņa rādītāja virzienam, lai
iestatītu gatavošanas laiku, pēc
tam piespiediet , lai palaistu
mikroviļņu krāsni uz pilnu jaudu.

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.
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5.6 Vairākposmu gatavošana
Ja vajadzīga atkausēšana,
iestatiet to kā pirmo posmu.

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.
Grilēšanas vai Kombinētās
gatavošanas režīma darbības laikā
var mainīt jaudas iestatījumu vai
laiku.

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 sakar‐
sēšana

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
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Apzīmējumi Izvēlne Daudzums

A-5 
Makaroni 50 g (pievienojiet 450 ml

ūdens)
100 g (pievienojiet 800 ml
ūdens)

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 gatavo‐
jamam ēdiena daudzumam.

Meklējiet informāciju par līdzīgu ēdiena daudz‐
umu. Palieliniet vai samaziniet gatavošanas
periodu saskaņā ar likumu: divkāršs daudz‐
ums = 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 izvēlie‐
ties lielāku jaudu. Ņemiet vērā, ka lielākiem
ēdieniem nepieciešams ilgāks laiks.

Kad gatavošanas laiks ir beidzies,
ēdiena malas ir pārkarsušas, bet vi‐
dū tas nav gatavs.

Nākamajā reizē iestatiet mazāku jaudu un ilgā‐
ku laiku. Samaisiet šķidrumus (piem., zupu)
gatavošanas 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.
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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.

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.
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Problēma Iespējamie iemesli Risinājums
Ierīce nedarbojas. Nedarbojas mājas elektrosis‐

tēmas drošinātājs.
Pārbaudiet drošinātāju. Ja
drošinātājs pārstāj darboties
vairākkārtīgi, sazinieties ar
kvalificētu elektriķi.

Ierīce nedarbojas. Durvis nav pareizi aizvērtas. Pārliecinieties, ka durvīm ne‐
kas netraucē.

Lampa nedarbojas. Lampa ir bojāta. Lampa jānomaina.

Tilpnē ir dzirksteles. Ievietoti metāla trauki vai trau‐
ki ar metāla apdari.

Izņemiet trauku no ierīces.

Tilpnē ir dzirksteles. Iekšējām sieniņām pieskaras
metāla iesmi vai alumīnija foli‐
ja.

Pārliecinieties, ka iesmi un fo‐
lija nepieskaras iekšējām sie‐
niņām.

Rotējošais paliktnis
rada skrāpējošu vai
griezīgu skaņu.

Zem stikla gatavošanas paplā‐
tes ir kāds priekšmets vai netī‐
rumi.

Notīriet laukumu zem stikla
gatavošanas paplātes.

Ierīces darbība ap‐
stājas bez acīmre‐
dzama iemesla.

Radusies kļūda. Ja šī situācija atkārtojas, piez‐
vaniet uz klientu apkalpoša‐
nas 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 no‐
saukums (MOD.)

...............................

.........

Iesakām pierakstīt datus šeit:
Izstrādājuma nu‐
murs (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.
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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.

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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MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:

Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com

Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop

KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.

 Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
 Bendroji informacija ir patarimai
 Aplinkosaugos informacija

Galimi pakeitimai.

1.  SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
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už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją
šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.

• Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų
amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių
arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo,
jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai
naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.

• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Netoli prietaiso negalima palikti vaikų iki 3 metų be
priežiūros.

• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.

• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia
prietaiso, kai jis veikia arba vėsta. Neuždengtos dalys
būna įkaitę.

• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.

• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.

• Saugokite prietaisą ir jo kabelį nuo jaunesnių nei 8
metų amžiaus vaikų.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
• Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį

galima naudoti, pavyzdžiui:
– kaimo sodybose, darbuotojų valgomuosiuose,

parduotuvėse, biuruose ir kitoje darbo aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose

gyvenamosiose vietose
• Veikiančio prietaiso vidus įkaista. Nelieskite prietaiso

kaitinimo elementų. Patiekalus arba orkaitės
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prikaistuvius iš orkaitės traukite ir į ją dėkite mūvėdami
karščiui atsparias pirštines.

• Nenaudokite garinio valiklio prietaisui valyti.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir

ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo
lizdo.

• Jeigu durelės arba durelių sandarikliai pažeisti,
negalima naudoti prietaiso, kol jo nepataisys
kvalifikuotas asmuo.

• Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotąjam aptarnavimo centrui arba
panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti
pavojus.

• Tik kvalifikuotas asmuo gali atlikti aptarnavimo ar
remonto darbus, susijusius su dangčio nuėmimu, kuris
apsaugos nuo mikrobangų energijos poveikio.

• Nenaudokite prietaiso su išoriniu laikmačiu arba
atskira nuotolinio valdymo sistema.

• Nešildykite skysčių ar kito maisto uždarose talpyklėse.
Jos gali sprogti.

• Naudokite tik mikrobangų krosnelėms tinkamus
reikmenis.

• Kai šildote maistą plastmasiniuose arba popieriniuose
induose, stebėkite prietaisą, nes tokie indai gali
užsidegti.

• Prietaisas yra skirtas maistui ir gėrimams šildyti.
Maisto ar drabužių džiovinimas ir šildomųjų užtiesalų,
šlepečių, kempinių, drėgno audinio ir panašių daiktų
šildymas gali kelti sužalojimo, užsidegimo ar gaisro
riziką.

• Jeigu atsiranda dūmų, išjunkite prietaisą ir atjunkite jį
nuo elektros tinklo. Neatidarykite durelių, kad
nepasklistų liepsna.

• Mikrobangomis kaitinant gėrimus, jie gali užvirti išimti
iš krosnelės. Indą su gėrimais ištraukinėkite labai
atsargiai.
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• Prieš šildydami vaikiškus gėrimus buteliukuose ir
maistelį stiklainėliuose, produktus sumaišykite arba
suplakite; prieš maitindami visuomet patikrinkite
maisto temperatūrą, kad išvengtumėte nudegimų.

• Prietaise negalima šildyti kiaušinių su lukštais ir kietai
virtų kiaušinių, nes jie gali sprogti, netgi pasibaigus
šildymui mikrobangų krosnelėje.

• Prietaisą reikia reguliariai valyti ir šalinti maisto
likučius.

• Jeigu nepalaikysite prietaiso švaraus, paviršius gali
sugesti ir prietaiso naudojimo trukmė sumažėti bei gali
susidaryti pavojinga situacija.

• Veikiant prietaisui liečiami paviršiai gali įkaisti.
• Mikrobangų krosnelės negalima įrengti spintelėje,

jeigu ji nėra patikrinta naudoti spintelėje.
• Prietaisų galą reikia dėti prie sienos.
• Durelių stiklo nevalykite šiurkščiu abrazyviniu valikliu

ar aštriais metaliniais gremžtukais, nes galite
subraižyti paviršių ir dėl to stiklas gali sudužti.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas

ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.

• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.

• Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.

• Prietaisą virtuvėje galima statyti
beveik visur. Pastatymo paviršius turi
būti lygus ir stabilus, o visos aušinimo
angos (taip pat ir ant prietaiso dugno)
pakankamai ventiliacijai užtikrinti turi
būti atviros.

2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir elektros smūgio
pavojus.

• Visus elektros prijungimus turi įvesti
kvalifikuotas elektrikas.

• Šis prietaisas turi būti įžemintas.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys,

nurodyti techninių duomenų lentelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu ne, kreipkitės į elektriką.

• Jeigu prietaisą jungiate į elektros
tinklą per ilginimo laidą, patikrinkite, ar
elektros lizdas ir ilginimo laidas yra
įžeminti.

• Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektros kištuko ir
elektros laido. Kreipkitės į techninio
aptarnavimo centrą arba elektriką,
jeigu reikia pakeisti pažeistą elektros
laidą.

• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
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2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, nudegimų ir
elektros smūgio arba
sprogimo pavojus.

• Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.

• Nepalikite veikiančio prietaiso be
priežiūros.

• Nespauskite atvirų durelių.
• Užtikrinkite, kad ventiliavimo angos

nebūtų uždengtos.
• Nenaudokite prietaiso vietoj

darbastalio ir nelaikykite jame jokių
daiktų.

2.4 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Sužalojimo, gaisro arba
prietaiso sugadinimo
pavojus.

• Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.

• Reguliariai valykite prietaisą, kad
apsaugotumėte paviršiaus medžiagą
nuo nusidėvėjimo.

• Stebėkite, kad ant durelių tarpiklių
paviršių nesikauptų maisto arba
valiklio likučių.

• Prietaise likę riebalai arba maistas
gali sukelti gaisrą.

• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius
ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių
arba metalinių grandyklių.

• Jeigu naudojate orkaitės purškiklį,
laikykitės ant pakuotės pateiktų
saugumo nurodymų.

2.5 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.

• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.

• Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.

3. GAMINIO APRAŠYMAS
3.1 Bendroji apžvalga

1 3 4

7 56

2 1 Lemputė
2 Apsauginio blokavimo sistema
3 Rodmuo
4 Valdymo skydelis
5 Bangų kreiptuvo dangtis
6 Grilis
7 Sukamojo pagrindo sukimo įtaisas
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3.2 Valdymo skydelis

4

8

9

2

3

5

6

7

1

Simbolis Funkcija Aprašas

1 — Ekranas Rodo nuostatas ir esamą lai‐
ką.

2
Atšildymo laiko myg‐
tukas

Maistui atšildyti nustačius lai‐
ką.

3
Laikrodžio mygtukas Nustatyti laikrodį.

4
Automatinio gamini‐
mo mygtukas

Naudoti automatinio gaminimo
funkciją.

5
Valymo mygtukas Mikrobangų krosnelei išjungti

arba maisto gaminimo nuosta‐
toms panaikinti.

6
Funkcijų mygtukas Nustatyti mikrobangų / grilio /

kombinuotojo gaminimo funk‐
ciją.

7
, 

Nuostatų rankenėlė Nustatyti gaminimo trukmę,
svorį arba funkciją.

8
Paleidimo mygtukas Prietaisui paleisti arba didinti

maisto gaminimo trukmę 60
sekundžių visu galia.

9
Atšildymo pagal svorį
mygtukas

Maistui atšildyti nustačius
svorį.
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3.3 Priedai

Sukamojo pagrindo komplektas
Ruošdami maistą šioje
mikrobangų krosnelėje,
visada naudokite sukamojo
pagrindo komplektą.

Stiklinis kepimo padėklas ir ritininis
kreiptuvas.
Grilio grotelės

Naudokite:
• maisto kepimui ant grotelių;
• kombinuotajam gaminimui;

4. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.

4.1 Pradinis valymas
DĖMESIO
Žr. skyrių „Valymas ir
priežiūra“.

• Išimkite visas dalis ir papildomas
pakuotės medžiagas iš mikrobangų
krosnelės.

• Prieš pirmąjį naudojimą prietaisą
išvalykite.

4.2 Laiko nustatymas
Jeigu laikrodis nenustatytas, jis neveiks,
kai mikrobangų krosnelė bus naudojama.

Įjungus prietaisą į elektros tinklą arba
nutrūkus elektros srovės tiekimui, ekrane
rodoma 0:00 ir girdisi garso signalas.

Galite nustatyti laiką 24
valandų laikrodžio sistemoje.

1. Paspauskite .
2. Pasukite nuostatų rankenėlę

valandoms nustatyti.
3. Paspauskite , kad patvirtintumėte.
4. Pasukite laiko nustatymo rankenėlę ir

įveskite minučių skaičių.
5. Paspauskite , kad patvirtintumėte.

5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.

5.1 Bendroji informacija apie
prietaiso naudojimą
• Išjungę prietaisą, palikite maistą

kelioms minutėms, kad jis praauštų.
• Prieš ruošdami maistą, išvyniokite jį iš

aliuminio folijos pakuotės, išimkite iš
metalinių indų ir pan.

Maisto ruoša
• Jeigu įmanoma, gaminkite maistą

uždengę medžiaga, tinkama naudoti
mikrobangų krosnelėje. Neuždengtą
maistą gaminkite tik tada, jeigu norite,
kad jis būtų su plutele

• Neperkepkite patiekalų, nustatydami
pernelyg dideles galios ir laiko
nuostatas. Maistas gali išdžiūti,
sudegti arba vietomis prisvilti.

• Nenaudokite prietaiso kiaušiniams su
lukštais virti ir sraigėms gaminti, nes
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šie produktai gali sprogti. Kepdami
kiaušinius, pirmiausiai pradurkite
trynius.

• Prieš kepdami produktus su odele
arba lupenomis, pavyzdžiui, bulves,
pomidorus, dešreles, subadykite juos
šakute, kad jie nesprogtų.

• Atšaldytiems arba užšaldytiems
maisto produktams gaminti
nustatykite ilgesnį kepimo laiką.

• Patiekalus su padažais reikia
retkarčiais pamaišyti.

• Kietas daržoves, pavyzdžiui, morkas,
žirnius arba žiedinius kopūstus,
reikėtų virti vandenyje.

• Didelius gabalus reikia apversti
praėjus pusei kepimo laiko.

• Jeigu įmanoma, supjaustykite
daržoves maždaug vienodo dydžio
gabalėliais.

• Naudokite plačius indus plokščiais
dugnais.

• Nenaudokite prikaistuvių, pagamintų
iš porceliano, keramikos arba molio,
kurie turi mažų angų, pavyzdžiui, ant
rankenų, arba kurių dugnai yra
neglazūruoti. Kaitinant tokius
prikaistuvius, į angas patekusi drėgmė
gali priversti prikaistuvį suskilti.

• Stiklinis kepimo padėklas skirtas
maistui arba skysčiams pašildyti. Jis
būtinas mikrobangų krosnelės
veikimui.

Mėsos, paukštienos, žuvies
atšildymas
• Dėkite užšaldytą, nesuvyniotą maistą

ant mažos apverstos lėkštutės į indą,
kad atšilęs skystis sutekėtų į indą.

• Apverskite maisto produktą praėjus
pusei numatyto atšildymo laiko. Jeigu
įmanoma, atidalykite, tuomet išimkite
pradėjusias atšilti maisto dalis.

Sviesto, torto, varškės atšildymas
• Visiškai neatšildykite maisto produktų

prietaise, bet leiskite jiems atšilti
kambario temperatūroje. Taip
produktai atšils vienodžiau. Prieš
atšildydami maistą, pašalinkite metalo
ar aliuminio pakuotę.

Vaisių, daržovių atšildymas
• Visiškai neatšildykite vaisių ir

daržovių, kurios bus toliau
apdorojamos žalios prietaise.
Palaukite, kol jos atšils kambario
temperatūroje.

• Galite naudoti didesnę mikrobangų
galią vaisiams ir daržovėms gaminti jų
pirmiausiaI neatšaldę.

Pusgaminiai
• Šiame prietaise galite ruošti

pusgaminius, jeigu jų pakuotės yra
tinkamos naudoti mikrobangų
krosnelėje.

• Privalote vadovautis gamintojo
nurodymais, pateiktais ant pakuotės
(pvz., nuimti metalinį dangtelį ir
pradurti plastikinę plėvelę).

Tinkami prikaistuviai ir medžiagos
Prikaistuvis / medžiaga Mikrobangų krosnelė Kepimas

ant gro‐
teliųAtitirpini‐

mas
Pašildy‐
mas

Maisto
ruoša

Stiklas ir porcelianas, kurį galima
naudoti orkaitėje (be jokių metalinių
dalių, pvz., „Pyrex“, karščiui atsparus
stiklas)

X X X X

Karščiui neatsparus stiklas ir porce‐
lianas 1)

X -- -- --
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Prikaistuvis / medžiaga Mikrobangų krosnelė Kepimas
ant gro‐
teliųAtitirpini‐

mas
Pašildy‐
mas

Maisto
ruoša

Stiklas ir stiklo keramika, pagaminta
iš medžiagos, atsparios karščiui / šal‐
čiui (pvz., „Arcoflam“), grilio lentyna

X X X X

Keramika 2), molio 2) X X X --

Karščiui atsparus plastikas iki 200
°C 3)

X X X --

Kartonas, popierius X -- -- --
Maisto plėvelė X -- -- --
Kepimo plėvelė su mikrobangoms
saugiu uždarymu3)

X X X --

Kepimo indai, pagaminti iš metalo,
pavyzdžiui emalio, ketaus

-- -- -- X

Kepimo skardos, padengtos juodu la‐
ku ar silikonu 3)

-- -- -- X

Kepimo padėklas -- -- -- X
Skrudinimo prikaistuviai, pvz., „Crisp“
arba „Crunch“ lėkštės

-- X X --

Pusgaminiai pakuotėse 3) X X X X

1) Be sidabro, aukso, platinos ar metalos apkalos / papuošimų
2) Be kvarco ar metalo komponentų arba glazūros, kurios sudėtyje yra metalų
3) Dėl didžiausios temperatūros turite laikytis gamintojo instrukcijų.

X tinka
-- netinka

5.2 Mikrobangų krosnelės
įjungimas ir išjungimas

DĖMESIO
Nejunkite mikrobangų
krosnelės, jeigu joje nėra
maisto.

1. Paspauskite funkcijos mygtuką.
2. Pasukite nuostatų rankenėlę

pageidaujamai funkcijai nustatyti.
3. Paspauskite funkcijų mygtuką, kad

patvirtintumėte.

4. Pasukite nuostatų rankenėlę laikui
nustatyti.

5. Patvirtinkite, paspausdami , ir
suaktyvinkite mikrobangų krosnelę.

Norėdami išjungti mikrobangų krosnelę:
• palaukite, kol laikui pasibaigus

mikrobangų krosnelė automatiškai
išsijungs;

• atidarykite dureles. Mikrobangų
krosnelė išsijungs automatiškai.
Norėdami, kad maisto gaminimas
būtų tęsiamas, uždarykite dureles ir
paspauskite . Naudokite šią
parinktį, kad patikrintumėte, ar
patiekalas jau gatavas.

• paspauskite .
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Mikrobangų krosnelei
automatiškai išsijungus,
pasigirsta garso signalas.

5.3 Galios nuostatų lentelė

Galios nuostata Apytikris galios procentas Galia
P100 100 % 800 W

P80 80 % 640 W

P50 50 % 400 W

P30 30 % 240 W

P10 10 % 80 W

Kitos funkcijos
Galios nuostata Funkcijos režimas

Grilis
G Visas grilis

Kombinuotasis gaminimas
C – 1 55 % Mikrobangos, 45 % grilis

C – 2 36 % Mikrobangos, 64 % grilis

5.4 Greitasis paleidimas
Didžiausia maisto gaminimo
trukmė – 99 minutės.

Paspauskite , kad įjungtumėte
mikrobangų krosnelę 60 sekundžių visa
galia.
Kiekvieną kartą paspaudus šį mygtuką,
kepimo laikas pailginamas 60 sekundžių.

• Budėjimo režime pasukite
nuostatų rankenėlę prieš
laikrodžio rodyklę maisto
gaminimo trukmei nustatyti, tada
paspauskite , kad įjungtumėte
mikrobangų krosnelę visa galia.

5.5 Atšildymas
Galite pasirinkti bet kurį iš 2 atšildymo
režimų:

• Atšildymas pagal svorį 
• Atšildymas pagal laiką 

Nenaudokite atšildymo pagal
svorį funkcijos maistui, kuris
buvo išimtas iš šaldiklio ir
paliktas kambario
temperatūroje ilgiau nei 20
minučių, arba užšaldytam
gatavam patiekalui atšildyti.

Norėdami suaktyvinti
atšildymą pagal svorį, turite
naudoti daugiau kaip 100 g ir
mažiau kaip 2 000 g maisto.

Norėdami atšildyti mažiau
kaip 200 g maisto, padėkite
jį ant sukamojo pagrindo
krašto.

1. Paspauskite  kad būtų atšildoma
pagal svorį, arba , kad būtų
atšildoma pagal laiką.

2. Pasukite nuostatų rankenėlę svoriui
ar laikui nustatyti.
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Atšildant pagal svorį, laikas
nustatomas automatiškai.

3. Patvirtinkite, paspausdami , ir
suaktyvinkite mikrobangų krosnelę.

5.6 Daugiaetapis maisto
gaminimas

Jeigu vienas etapas yra
atšildymas, nustatykite jį
kaip pirmąjį etapą.

Galite gaminti maistą ne daugiau kaip 3
etapais.

1. Paspauskite  kad būtų atšildoma
pagal svorį, arba , kad būtų
atšildoma pagal laiką.

2. Pasukite nuostatų rankenėlę
pageidaujamam atšildymo laikui ar
svoriui nustatyti.

3. Paspauskite , kad
patvirtintumėte.

4. Pasukite nuostatų rankenėlę galios
lygiui nustatyti.

5. Paspauskite , kad
patvirtintumėte.

6. Pasukite nuostatų rankenėlę laikui
nustatyti.

7. Patvirtinkite, paspausdami , ir
suaktyvinkite mikrobangų krosnelę.
Po kiekvieno veiksmo girdimas garso
signalas.

5.7 Kepimas ant grotelių ir
kombinuotasis maisto
gaminimas
1. Paspauskite .
2. Pasukite nuostatų rankenėlę

pageidaujamai funkcijai nustatyti
3. Paspauskite , kad

patvirtintumėte.
4. Pasukite nuostatų rankenėlę laikui

nustatyti.
5. Patvirtinkite, paspausdami , ir

suaktyvinkite mikrobangų krosnelę.
Galite keisti galios nuostatą arba
laiką, kai veikia kepimo ant grotelių ar
kombinuotojo maisto gaminimo
režimas.

6. AUTOMATINĖS PROGRAMOS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.

6.1 Automatinis kepimas
Šią funkciją naudokite, norėdami lengvai
pagaminti savo mėgstamą patiekalą.
Mikrobangų krosnelė automatiškai
nustato optimalias nuostatas.

1. Paspauskite .
2. Pasukite nuostatų rankenėlę

pageidaujamam meniu nustatyti.
3. Paspauskite , kad patvirtintumėte.
4. Pasukite nuostatų rankenėlę, kad

nustatytumėte meniu svorį.
5. Patvirtinkite, paspausdami , ir

suaktyvinkite mikrobangų krosnelę.

Simboliai Meniu Kiekis

A-1 
Pašildymas 200 g

400 g
600 g

A-2 
Daržovės 200 g

300 g
400 g
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Simboliai Meniu Kiekis

A-3 
Žuvis 250 g

350 g
450 g

A-4 
Mėsa 250 g

350 g
450 g

A-5 
Makaronai 50 g (įpilkite 450 ml van‐

dens)
100 g (įpilkite 800 ml van‐
dens)

A-6 
Bulvės 200 g

400 g
600 g

A-7 
Pica 200 g

400 g

A-8 
Sriuba 200 ml

400 ml

6.2 Atidėtas paleidimas
Jūs galite užprogramuoti
mikrobangų krosnelę ne
daugiau kaip 3 etapams.

1. Paspauskite .
2. Pasukite nuostatų rankenėlę, kad

nustatytumėte galios lygį
3. Paspauskite , kad

patvirtintumėte.
4. Sukite nuostatų rankenėlę gaminimo

laikui nustatyti.
5. Paspauskite , kad

užprogramuotumėte mikrobangų
krosnelės įjungimą.

6. Pasukite nuostatų rankenėlę
valandoms nustatyti.

7. Paspauskite , kad patvirtintumėte.
8. Pasukite nuostatų rankenėlę

minutėms nustatyti.
9. Paspauskite , kad užbaigtumėte

nuostatas.
Mikrobangų krosnelė įjungiama
automatiškai, kai ateina nustatytas
laikas.

7. PRIEDŲ NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
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7.1 Sukamojo pagrindo
komplekto įdėjimas

DĖMESIO
Negaminkite maisto be
sukamojo pagrindo
komplekto. Naudokite tik su
mikrobangų krosnele
pateiktą sukamojo pagrindo
komplektą.

Maisto niekada neruoškite jį
padėję tiesiai ant stiklinio
kepimo padėklo.

1. Ant sukimo įtaiso dėkite ritininį
kreiptuvą.

2. Dėkite stiklinį kepimo padėklą ant
ritininio kreiptuvo

7.2 Grilio grotelių įdėjimas
Įdėkite grilio groteles ant sukamojo
pagrindo komplekto.

8. PAPILDOMOS FUNKCIJOS
8.1 Vaikų saugos užraktas
Vaikų saugos užraktas apsaugo nuo
atsitiktinio mikrobangų krosnelės
naudojimo.

Paspauskite ir palaikykite  3
sekundes.

Pasigirsta garso signalai.
Kai vaikų saugos užraktas yra įjungtas,
ekrane rodoma .

9. PATARIMAI
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
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9.1 Patarimai dėl mikrobangų krosnelės naudojimo

Problema Atitaisymo būdas
Negalite rasti duomenų, tinkamų
ruošiamo maisto kiekiui.

Paieškokite panašaus produkto. Pailginkite ar‐
ba sutrumpinkite kepimo trukmę, vadovauda‐
miesi šia taisykle: dukart didesnis kiekis =
dukart ilgesnė trukmė, pusė kiekio = pusė
laiko

Patiekalas pernelyg sausas. Nustatykite trumpesnį kepimo laiką arba pasi‐
rinkite mažesnę mikrobangų galią.

Pasibaigus nustatytam laikui, maisto
produktas vis dar neatšilo, nesušilo
arba neiškepė.

Nustatykite ilgesnį kepimo laiką arba pasirinki‐
te didesnę galią. Atkreipkite dėmesį, kad dide‐
liems patiekalams paruošti reikia daugiau lai‐
ko.

Pasibaigus gaminimo laikui, patieka‐
las kraštuose yra perkeptas, o vidu‐
ryje vis dar neiškepęs.

Kitą kartą nustatykite mažesnę galią ir ilgesnį
kepimo laiką. Laikui įpusėjus, skysčius, pvz.,
sriubą, pamaišykite.

Ryžius geriausiai pagaminsite, jeigu
naudosite plačius plokščius indus.

9.2 Atšildymas
Mėsos gabalą visada atšildykite riebia
puse žemyn.
Neatšildykite mėsos uždengę, antraip ji
gali ne atšilti, o iškepti.
Nepjaustytą paukštieną visada atšildykite
krūtinėle žemyn.

9.3 Maisto gaminimas
Mėsą arba paukštieną iš šaldytuvo
visada ištraukite likus bent 30 minučių iki
kepimo.
Pagaminę mėsą, paukštieną, žuvį ir
daržoves, trumpam palikite juos
uždengtus.
Šiek tiek patepkite žuvis aliejumi arba
tirpintu sviestu.
Visos daržovės turėtų būti gaminamos
visa mikrobangų galia.
Kiekvienai 250 g daržovių porcijai
pripilkite maždaug 30–45 ml šalto
vandens.
Prieš gamindami šviežias daržoves,
supjaustykite jas vienodais gabalėliais.

Visas daržoves gaminkite uždengtame
inde.

9.4 Pašildymas
Šildydami supakuotus pusgaminius,
visada vadovaukitės ant jų pakuotės
pateikta gaminimo instrukcija.

9.5 Kepimas ant grotelių
Plokštiems patiekalams grilio grotelių
viduryje kepti.
Apverskite maistą įpusėjus nustatytam
laikui ir tęskite kepimą.

9.6 Kombinuotasis gaminimas
Naudokite kombinuotąjį gaminimą, kad
išlaikytumėte tam tikrų patiekalų
traškumą.
Įpusėjus gaminimo laikui, apverskite
maistą ir toliau tęskite gaminimą.
Kombinuotojo maisto gaminimo yra 2
režimai. Kiekviename režime yra
skirtingos trukmės ir galios lygio
mikrobangų ir grilio funkcijos.
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10. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.

10.1 Pastabos ir valymo
patarimai
• Prietaiso priekį valykite minkštu

audiniu ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.

• Metaliniams paviršiams valyti
naudokite įprastą valymo priemonę.

• Prietaiso vidų valykite po kiekvieno
naudojimo. Taip lengviau nuvalysite
nešvarumus ir jie nepridegs.

• Įsisenėjusius nešvarumus valykite
specialiu valikliu.

• Visus priedus reguliariai išplaukite ir
palikite juos išdžiūti. Valykite minkštu
audiniu ir šiltu vandeniu su valymo
priemone.

• Norėdami suminkštinti prikepusius
likučius ir juos pašalinti, virinkite
stiklinę vandens visa mikrobangų
galia 2–3 minutes.

• Norėdami pašalinti kvapus,
sumaišykite stiklinę vandens su 2
valg. šaukštais citrinos sulčių ir virkite
visa mikrobangų galia 5 minutes.

11. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.

11.1 Ką daryti, jeigu..

Problema Galima priežastis Atitaisymo būdas
Prietaisas neveikia. Prietaisas yra išjungtas. Įjunkite prietaisą.

Prietaisas neveikia. Prietaisas neprijungtas prie
elektros tinklo.

Įjunkite prietaisą į maitinimo
tinklą.

Prietaisas neveikia. Perdegė saugiklių dėžėje
esantis saugiklis.

Patikrinkite saugiklį. Jeigu
saugiklis perdega kelis kartus
iš eilės, kreipkitės į kvalifikuo‐
tą elektriką.

Prietaisas neveikia. Netinkamai uždarytos durelės. Patikrinkite, ar niekas netruk‐
do uždaryti durelių.

Lemputė nešviečia. Perdegusi lemputė. Reikia pakeisti lemputę.

Krosnelėje kyla ki‐
birkštys.

Maistas gaminamas metali‐
niuose induose arba indai yra
su metaliniais papuošimais.

Išimkite indą iš prietaiso.

Krosnelėje kyla ki‐
birkštys.

Metaliniai iešmai arba aliumi‐
nio folija liečia vidaus sieneles.

Užtikrinkite, kad iešmai ir folija
neliestų vidaus sienelių.

Sukamojo pagrindo
komplektas krebžda
arba džeršgia.

Po stikliniu kepimo padėklu
yra koks nors daiktas arba ne‐
švarumai.

Išvalykite sritį po stikliniu kepi‐
mo padėklu.

Prietaisas nustoja
veikęs be jokios aiš‐
kios priežasties.

Įvyko veikimo triktis. Jeigu ši situacija pasikartotų,
kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavi‐
mo centrą.
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11.2 Aptarnavimo duomenys
Jeigu patys negalite rasti problemos
sprendimo, kreipkitės į prekybos atstovą
arba įgaliotąjį techninio aptarnavimo
centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti
techninio aptarnavimo centrui, nurodyti
techninių duomenų lentelėje. Techninių
duomenų lentelė yra ant prietaiso.
Nenuimkite techninių duomenų lentelės
nuo prietaiso.

Rekomenduojame duomenis užsira‐
šyti čia:
Modelis (MOD.) ...............................

.........

Rekomenduojame duomenis užsira‐
šyti čia:
Gaminio numeris
(PNC)

...............................

.........

Serijos numeris
(S. N.)

...............................

.........

12. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.

12.1 Bendra informacija
DĖMESIO
Neuždenkite ventiliavimo
angų. Antraip prietaisas gali
perkaisti.

DĖMESIO
Nejunkite prietaiso prie
adapterių arba ilginimo laidų.
Antraip kyla prietaiso
perkaitimo ir gaisro pavojus.

DĖMESIO
Mažiausias įrengimo aukštis
yra 85 cm.

• Mikrobangų krosnelę galima naudoti
tik virtuvėje ant stalviršio. Ją reikia
statyti ant stabilaus, lygaus
paviršiaus.

• Mikrobangų krosnelę statykite atokiai
nuo garų, karšto oro ir tiškančio
vandens.

• Jeigu mikrobangų krosnelė yra arti
televizoriaus ir radijo, ji gali sukelti
gaunamo signalo trukdžius.

• Jeigu vežėte mikrobangų krosnelę
esant šaltam orui, nejunkite jos tuoj

pat po įrengimo. Palikite ją, kad ji
sušiltų iki patalpos temperatūros.

12.2 Elektros įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Elektrą prijungti privalo tik
kvalifikuotas elektrikas.

Gamintojas nėra atsakingas,
jeigu jūs nesiimate skyriuje
„Saugos
informacija“ nurodytų saugos
priemonių.

Mikrobangų krosnelė pristatoma su
elektros laidu ir kištuku.
Laide yra įžeminimo laidas ir įžeminimo
kištukas. Kištukas turi būti įkištas į lizdą,
kuris yra tinkamai įrengtas ir įžemintas.
Įvykus elektros trumpajam jungimui,
įžeminimas sumažina elektros smūgio
riziką.
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12.3 Minimalūs atstumai

C

A

B

Matmuo mm
A 300

B 200

C 0

13. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.

Neišmeskite šiuo ženklu  pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
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Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:

Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com

Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop

OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.

 Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
 Ogólne informacje i wskazówki
 Informacje dotyczące środowiska naturalnego

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
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1.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją
obsługi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i
obrażenia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i
eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z
urządzeniem do wykorzystania w przyszłości.

1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych

OSTRZEŻENIE!
Występuje ryzyko uduszenia lub odniesienia
obrażeń mogących skutkować trwałym
kalectwem.

• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.

• Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się
urządzeniem.
Dzieci poniżej 3 lat nie wolno pozostawiać bez opieki
w pobliżu urządzenia.

• Wszystkie opakowania należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.

• Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do
pracującego lub stygnącego urządzenia. Łatwo
dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.

• Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę
uruchomienia, zaleca się, aby ją włączyć.

• Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się
dzieci bez nadzoru dorosłych.
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• Urządzenie i jego przewód zasilający nie mogą
znajdować się w zasięgu dzieci poniżej ósmego roku
życia.

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku w

gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań, w takich miejscach, jak:
– gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach

sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych;

– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.

• Podczas pracy urządzenia jego wnętrze silnie się
nagrzewa. Nie dotykać elementów grzejnych w
urządzeniu. Podczas wyjmowania i wkładania
akcesoriów lub naczyń należy zawsze używać rękawic
kuchennych.

• Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek parowych.
• Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć

urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.

• Jeśli drzwi lub uszczelki drzwiowe są uszkodzone, nie
wolno korzystać z urządzenia, dopóki nie zostanie ono
naprawione przez wykwalifikowaną osobę.

• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.

• Tylko wykwalifikowana osoba może przeprowadzać
czynności serwisowe lub naprawcze wiążące się z
koniecznością zdjęcia osłony chroniącej przed
promieniowaniem mikrofalowym.

• Nie sterować urządzeniem za pomocą zewnętrznego
programatora czasowego ani niezależnego układu
zdalnego sterowania.
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• Nie należy podgrzewać płynów ani innej żywności w
zamkniętych pojemnikach. Mogą one eksplodować.

• Należy stosować wyłącznie akcesoria i naczynia
przeznaczone do kuchenek mikrofalowych.

• Podgrzewając żywność w pojemnikach z papieru lub
tworzywa, należy doglądać urządzenia, ponieważ
występuje zagrożenie zapłonem.

• Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania
żywności i napojów. Suszenie żywności lub odzieży
oraz ogrzewanie poduszek termicznych, pantofli,
gąbek, wilgotnych tkanin lub podobnych materiałów
może spowodować obrażenia ciała, zapłon lub pożar.

• W razie pojawienia się dymu należy wyłączyć
urządzenie, wyjąć wtyczkę i trzymać zamknięte drzwi,
aby zdusić płomienie.

• Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej
może doprowadzić do ich opóźnionego wrzenia. Przy
obchodzeniu się z pojemnikiem należy zachować
ostrożność.

• Zawartość butelek dla niemowląt oraz słoiczków z
pokarmem dla dzieci należy wymieszać lub
wstrząsnąć, aby zapewnić równomierną temperaturę
pokarmu przed spożyciem oraz aby nie dopuścić do
oparzenia.

• Nie wolno gotować jaj w skorupach ani podgrzewać
całych ugotowanych jaj w urządzeniu, ponieważ mogą
one eksplodować, nawet po zakończeniu działania
mikrofal.

• Urządzenie należy regularnie czyścić i usuwać
wszelkie pozostałości żywności.

• Nieutrzymywanie kuchenki w czystości może
prowadzić do uszkodzenia powierzchni obudowy
urządzenia i w konsekwencji do ograniczenia jego
żywotności oraz do zaistnienia niebezpiecznej
sytuacji.

• Gdy urządzenie pracuje, dostępne powierzchnie mogą
mieć wysoką temperaturę.
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• Kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać w
szafkach, jeśli nie była testowana w takim miejscu.

• Tył urządzenia powinien znajdować się przy ścianie.
• Do czyszczenia szyb w drzwiach nie należy używać

ściernych środków czyszczących ani ostrych,
metalowych myjek, ponieważ mogą one porysować
powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szkła.

2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja

OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.

• Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.

• Postępować zgodnie z instrukcją
instalacji załączoną do urządzenia.

• Urządzenie można zainstalować
prawie w każdym miejscu w kuchni.
Należy sprawdzić, czy urządzenie jest
umieszczone na płaskiej i równej
powierzchni oraz czy otwory
wentylacyjne i powierzchnia pod
urządzeniem nie są zablokowane
(należy zapewnić odpowiednią
wentylację).

2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej

OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.

• Wszystkie połączenia elektryczne
powinien wykonać wykwalifikowany
elektryk.

• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o

podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy
skontaktować się z elektrykiem.

• Jeśli urządzenie jest podłączone do
sieci za pomocą przedłużacza, należy

sprawdzić, czy przedłużacz ma
prawidłowe uziemienie.

• Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić wtyczki ani przewodu
zasilającego. Wymianę uszkodzonego
przewodu zasilającego należy zlecić
przedstawicielowi serwisu lub
wykwalifikowanemu elektrykowi.

• Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.

2.3 Przeznaczenie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń ciała,
oparzenia, porażenia
prądem lub wybuchu.

• Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.

• Nie pozostawiać włączonego
urządzenia bez nadzoru.

• Nie opierać się o otwarte drzwi
urządzenia.

• Należy upewnić się, że otwory
wentylacyjne są drożne.

• Nie używać urządzenia jako
powierzchni roboczej ani nie
przechowywać produktów w jego
wnętrzu.

2.4 Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń,
pożarem lub uszkodzeniem
urządzenia.
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• Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.

• Aby zapobiec uszkodzeniu
powierzchni urządzenia, należy
regularnie ją czyścić.

• Nie dopuszczać do gromadzenia się
na powierzchniach uszczelniających
drzwi resztek potraw ani pozostałości
środków czyszczących.

• Pozostałości tłuszczu lub potraw w
urządzeniu mogą stać się przyczyną
pożaru.

• Czyścić urządzenie za pomocą
wilgotnej szmatki. Używać wyłącznie
neutralnych detergentów. Nie
stosować produktów ściernych, myjek

do szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.

• Stosując aerozol do piekarników,
należy przestrzegać wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa
umieszczonych na opakowaniu.

2.5 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
odniesieniem obrażeń ciała
lub uduszeniem.

• Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.

• Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.

3. OPIS URZĄDZENIA
3.1 Informacje ogólne

1 3 4

7 56

2 1 Oświetlenie
2 Blokada zabezpieczająca
3 Wyświetlacz
4 Panel sterowania
5 Pokrywa falowodu
6 Grill
7 Wałek talerza obrotowego
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3.2 Panel sterowania

4

8

9

2

3

5

6

7

1

Symbol Funkcja Opis

1 — Wyświetlacz Pokazuje ustawienia i aktualną
godzinę.

2
Przycisk Rozmraża‐
nie według czasu

Do rozmrażania żywności z
ustawieniem czasu.

3
Przycisk Zegar Do ustawiania aktualnej godzi‐

ny.

4
Przycisk Automatycz‐
ne gotowanie

Do wyboru funkcji Automa‐
tyczne gotowanie.

5
Przycisk zerowania Wyłączanie kuchenki mikrofa‐

lowej lub kasowanie ustawień
gotowania.

6
Przycisk funkcyjny Do wyboru funkcji: kuchenka

mikrofalowa / grill / tryb łączo‐
ny.

7
, 

Pokrętło sterowania Do ustawiania czasu gotowa‐
nia, ciężaru lub funkcji.

8
Przycisk Start Włączanie urządzenia lub wy‐

dłużanie czasu gotowania o 60
sekund przy pełnej mocy.

9
Przycisk Rozmraża‐
nie według ciężaru

Do rozmrażania żywności z
ustawieniem ciężaru.
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3.3 Akcesoria

Zestaw talerza obrotowego
Do przygotowywania
żywności w kuchence
mikrofalowej należy zawsze
używać zestawu talerza
obrotowego.

Szklana taca do gotowania oraz
prowadnica rolek.
Podstawka do grillowania

Zastosowanie:
• grillowanie
• tryb łączony

4. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.

4.1 Czyszczenie wstępne
UWAGA!
Patrz rozdział „Konserwacja
i czyszczenie”.

• Wyjąć wszystkie części i dodatkowe
elementy opakowania z kuchenki
mikrofalowej.

• Przed pierwszym użyciem należy
wyczyścić urządzenie.

4.2 Ustawianie czasu
Jeśli zegar nie jest ustawiony, nie działa,
gdy kuchenka mikrofalowa jest
wyłączona.

Po podłączeniu urządzenia do zasilania
lub po przerwie w dostawie energii na
wyświetlaczu pojawi się oznaczenie 0:00
oraz emitowany będzie sygnał
dźwiękowy.

Czas można ustawić w
formacie 24-godzinnym.

1. Nacisnąć .
2. Ustawić godzinę za pomocą pokrętła

sterowania.
3. Nacisnąć , aby potwierdzić.
4. Obrócić pokrętło ustawiania czasu,

aby wprowadzić minuty.
5. Nacisnąć , aby potwierdzić.

5. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.

5.1 Ogólne informacje na temat
korzystania z urządzenia
• Po wyłączeniu urządzenia pozostawić

w nim żywność na kilka minut.

• Przed rozpoczęciem przyrządzania
potrawy należy usunąć opakowanie z
folii aluminiowej, metalową tackę itp.

Gotowanie
• W miarę możliwości należy gotować

produkty pod przykryciem w
naczyniach odpowiednich do
używania w kuchence mikrofalowej.
Potrawę można gotować bez
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przykrycia, tylko jeśli ma być
chrupiąca

• Należy uważać, aby nie rozgotować
potrawy poprzez ustawienie za
wysokiego poziomu mocy lub zbyt
długiego czasu gotowania. Może to
spowodować wysuszenie, przypalenie
lub zapalenie się potrawy.

• Nie gotować w urządzeniu ślimaków
w muszlach ani jajek w skorupkach,
ponieważ mogą eksplodować. Przed
smażeniem jajek należy nakłuć ich
żółtka.

• Przed gotowaniem produktów ze
„skórką”, takich jak ziemniaki,
pomidory czy kiełbaski, należy
kilkakrotnie ponakłuwać je widelcem,
aby nie eksplodowały.

• Schłodzoną lub mrożoną żywność
należy gotować dłużej.

• Potrawy z sosem wymagają
okresowego mieszania.

• Warzywa o zwartej strukturze, takie
jak marchew, groszek czy kalafior,
muszą być gotowane w wodzie.

• Większe kawałki należy obrócić na
drugą stronę po upływie połowy czasu
gotowania.

• W miarę możliwości należy pokroić
warzywa na kawałki podobnej
wielkości.

• Używać płaskich, szerokich naczyń.
• Nie używać naczyń z porcelany,

ceramiki lub fajansu z małymi
otworami (np. na uchwytach) lub
mającymi nieszkliwione dna. Wilgoć
znajdująca się w otworach może po
podgrzaniu spowodować pęknięcie
naczynia.

• Szklana taca do gotowania pełni
funkcję powierzchni służącej do
podgrzewania potraw i płynów. Jest
ona niezbędna do prawidłowego
działania kuchenki mikrofalowej.

Rozmrażanie mięsa, drobiu i ryb
• Mrożoną żywność pozbawioną

opakowania należy położyć na
odwróconym małym talerzu,
umieszczonym w większym
pojemniku, tak aby umożliwić
spływanie cieczy powstającej podczas
rozmrażania.

• Obrócić żywność w połowie czasu
rozmrażania. W miarę możliwości
rozdzielić, a następnie wyjąć kawałki,
które zaczęły się rozmrażać.

Rozmrażanie masła, porcji tortu i
twarogu
• Nie rozmrażać tych produktów

całkowicie w urządzeniu, lecz
dokończyć rozmrażanie w
temperaturze pokojowej. Zapewnia to
bardziej równomierne efekty. Przed
rozpoczęciem rozmrażania należy
usunąć wszystkie metalowe lub
aluminiowe elementy opakowania.

Rozmrażanie owoców i warzyw
• Nie rozmrażać całkowicie w

urządzeniu warzyw i owoców, które
będą poddawane dalszej obróbce
jako produkty surowe. Dokończyć ich
rozmrażanie w temperaturze
pokojowej.

• Można użyć wyższej mocy mikrofal,
aby gotować warzywa i owoce bez ich
uprzedniego rozmrażania.

Dania gotowe
• Gotowe dania można przygotowywać

w urządzeniu jedynie wtedy, gdy ich
opakowanie nadaje się do stosowania
w kuchenkach mikrofalowych.

• Należy przestrzegać wskazówek
producenta żywności podanych na
opakowaniu (np. zdjąć metalową
pokrywkę i nakłuć plastikową folię).
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Odpowiednie naczynia i materiały
Naczynie / Materiał Kuchenka mikrofalowa Grill

Rozmraża‐
nie

Pod‐
grzewa‐
nie

Gotowa‐
nie

Szkło i porcelana odporne na wysoką
temperaturę (bez metalowych ele‐
mentów, np. Pyrex, szkło żaroodpor‐
ne)

X X X X

Szkło i porcelana nieodporne na wy‐
soką temperaturę 1)

X -- -- --

Szkło i szkło ceramiczne z materia‐
łów odpornych na wysoką i niską
temperaturę (np. Arcoflam), ruszt gril‐
la

X X X X

Materiały ceramiczne 2), fajans 2). X X X --

Żaroodporne tworzywa sztuczne do
200°C 3)

X X X --

Karton, papier X -- -- --
Folia spożywcza X -- -- --
Folia do pieczenia z zamknięciem
nadającym się do kuchenek mikrofa‐
lowych 3)

X X X --

Metalowe naczynia do pieczenia, np.
emaliowane lub żeliwne

-- -- -- X

Formy do pieczenia lakierowane na
czarno lub z powłoką silikonową 3)

-- -- -- X

Blacha do pieczenia ciasta -- -- -- X
Naczynia do przyrumieniania, np. ta‐
lerz Crisp lub Crunch

-- X X --

Dania gotowe w opakowaniu 3) X X X X

1) Bez srebrnych, złotych i platynowych elementów oraz metalowych dekoracji
2) Bez kwarcowych lub metalowych elementów oraz szkliwa z zawartością metalu
3) Należy przestrzegać wskazówek producenta dotyczących maksymalnej temperatury.

X odpowiednie
-- nieodpowiednie
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5.2 Włączanie i wyłączanie
kuchenki mikrofalowej

UWAGA!
Kuchenka mikrofalowa nie
powinna pracować, gdy nie
ma w niej żywności.

1. Nacisnąć przycisk funkcyjny.
2. Ustawić odpowiednią funkcję za

pomocą pokrętła sterowania.
3. Nacisnąć przycisk funkcyjny, aby

potwierdzić.
4. Ustawić czas za pomocą pokrętła

sterowania.
5. Nacisnąć , aby potwierdzić wybór

i uruchomić kuchenkę mikrofalową.

Aby wyłączyć kuchenkę mikrofalową:
• zaczekać, aż kuchenka mikrofalowa

wyłączy się automatycznie po upływie
ustawionego czasu gotowania.

• otworzyć drzwi. Kuchenka
mikrofalowa wyłączy się
automatycznie. Zamknąć drzwi i
nacisnąć , aby kontynuować
gotowanie. Tej opcji można użyć do
sprawdzania stanu żywności.

• nacisnąć .
Gdy kuchenka mikrofalowa
wyłącza się automatycznie,
rozlega się sygnał
dźwiękowy.

5.3 Tabela ustawień mocy

Ustawienie mocy Przybliżona wartość procen‐
towa mocy

Moc

P100 100 % 800 W

P80 80 % 640 W

P50 50 % 400 W

P30 30 % 240 W

P10 10 % 80 W

Inne funkcje
Ustawienie mocy Tryb funkcji

Grill
G Duży grill

Tryb łączony
C – 1 55 % kuchenka mikrofalowa, 45 % grill

C – 2 36 % kuchenka mikrofalowa, 64 % grill

5.4 Szybkie uruchomienie
Maksymalny czas gotowania
wynosi 99 minut.

Nacisnąć , aby włączyć pełną moc
mikrofal na 60 sekund.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
wydłużenie czasu gotowania o 60
sekund.

• W trybie czuwania obrócić
pokrętło sterowania w lewo, aby
ustawić czas gotowania, a
następnie nacisnąć , aby
uruchomić kuchenkę z pełną
mocą mikrofal.

5.5 Rozmrażanie
Można wybrać 2 tryby rozmrażania:
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• Rozmrażanie według ciężaru 
• Rozmrażanie według czasu 

Nie stosować rozmrażania
według ciężaru żywności,
którą wyjęto z zamrażarki na
czas dłuższy niż 20 minut,
lub mrożonych dań
gotowych.

Aby włączyć rozmrażanie
według ciężaru, należy
rozmrozić od 100 g do 2000
g żywności.

Aby rozmrozić mniej niż 200
g żywności, należy umieścić
ją na brzegu talerza.

1. Nacisnąć , aby wybrać
rozmrażanie z ustawieniem ciężaru
lub nacisnąć , aby wybrać
rozmrażanie z ustawieniem czasu.

2. Ustawić ciężar lub czas za pomocą
pokrętła sterowania.
Przy rozmrażaniu według ciężaru
czas jest ustawiany automatycznie.

3. Nacisnąć , aby potwierdzić wybór
i uruchomić kuchenkę mikrofalową.

5.6 Gotowanie wieloetapowe
Jeśli żywność ma być
rozmrożona, należy ustawić
rozmrażanie jako pierwszy
etap.

Gotowanie może się odbywać
maksymalnie w 3 etapach.

1. Nacisnąć , aby wybrać
rozmrażanie z ustawieniem ciężaru
lub nacisnąć , aby wybrać
rozmrażanie z ustawieniem czasu.

2. Ustawić ciężar lub czas rozmrażania
za pomocą pokrętła sterowania.

3. Nacisnąć , aby potwierdzić.
4. Ustawić poziom mocy za pomocą

pokrętła sterowania.
5. Nacisnąć , aby potwierdzić.
6. Ustawić czas za pomocą pokrętła

sterowania.
7. Nacisnąć , aby potwierdzić wybór

i uruchomić kuchenkę mikrofalową.
Po każdym etapie emitowany jest
sygnał dźwiękowy.

5.7 Grill oraz tryb łączony
1. Nacisnąć .
2. Ustawić odpowiednią funkcję za

pomocą pokrętła sterowania
3. Nacisnąć , aby potwierdzić.
4. Ustawić czas za pomocą pokrętła

sterowania.
5. Nacisnąć , aby potwierdzić wybór

i uruchomić kuchenkę mikrofalową.
Moc oraz czas można zmieniać
w trakcie uruchomionego trybu Grill
lub trybu łączonego.

6. PROGRAMY AUTOMATYCZNE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.

6.1 Automatyczne gotowanie
Ta funkcja służy do łatwego
przyrządzania ulubionych potraw.

Kuchenka mikrofalowa automatycznie
dobiera optymalne ustawienia.

1. Nacisnąć .
2. Wybrać odpowiednie menu za

pomocą pokrętła sterowania.
3. Nacisnąć , aby potwierdzić.
4. Obrócić pokrętło sterowania, aby

wprowadzić ciężar.
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5. Nacisnąć , aby potwierdzić wybór
i uruchomić kuchenkę mikrofalową.

Symbole Menu Ilość

A-1 
Odgrzewanie 200 g

400 g
600 g

A-2 
Warzywa 200 g

300 g
400 g

A-3 
Ryba 250 g

350 g
450 g

A-4 
Mięso 250 g

350 g
450 g

A-5 
Makaron 50 g (dodać 450 ml wody)

100 g (dodać 800 ml wody)

A-6 
Ziemniaki 200 g

400 g
600 g

A-7 
Pizza 200 g

400 g

A-8 
Zupa 200 ml

400 ml

6.2 Opóźnienie rozpoczęcia
programu

Kuchenkę mikrofalową
można zaprogramować na
maksymalnie 3 etapy.

1. Nacisnąć .
2. Ustawić poziom mocy za pomocą

pokrętła sterowania
3. Nacisnąć , aby potwierdzić.
4. Ustawić czas gotowania za pomocą

pokrętła sterowania.

5. Nacisnąć , aby zaprogramować
uruchomienie kuchenki mikrofalowej.

6. Ustawić godzinę za pomocą pokrętła
sterowania.

7. Nacisnąć , aby potwierdzić.
8. Ustawić minuty za pomocą pokrętła

sterowania.
9. Nacisnąć , aby zakończyć

ustawianie.
Kuchenka mikrofalowa uruchomi się
automatycznie w ustawionym czasie.

7. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
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7.1 Wkładanie zestawu talerza
obrotowego

UWAGA!
Nie należy gotować
żywności bez zestawu
talerza obrotowego. Należy
wyłącznie używać zestawu
talerza obrotowego
dostarczonego z kuchenką
mikrofalową.

Nie wolno gotować żywności
umieszczonej bezpośrednio
na szklanej tacy do
gotowania.

1. Umieścić prowadnicę z rolkami
centralnie nad wałkiem talerza
obrotowego.

2. Umieścić szklany talerz do gotowania
na prowadnicy z rolkami

7.2 Wkładanie podstawki do
grillowania
Umieścić podstawkę do grillowania na
zestawie talerza obrotowego.

8. DODATKOWE FUNKCJE
8.1 Blokada uruchomienia
Blokada uruchomienia chroni przed
przypadkowym uruchomieniem kuchenki
mikrofalowej.

Nacisnąć i przytrzymać  przez 3
sekundy.

Zabrzmi sygnał dźwiękowy.
Gdy blokada uruchomienia jest
włączona, na wyświetlaczu widoczne jest
wskazanie .

9. WSKAZÓWKI I PORADY
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
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9.1 Wskazówki dotyczące korzystania z mikrofal

Problem Rozwiązanie
Nie można znaleźć informacji na te‐
mat ilości przyrządzanej potrawy.

Sprawdzić podobny produkt spożywczy. Wy‐
dłużyć lub skrócić czas gotowania zgodnie z
następującą zasadą: Podwójna ilość = pra‐
wie podwójna ilość czasu, Połowa ilości =
połowa czasu

Potrawa wyszła za sucha. Ustawić krótszy czas gotowania lub wybrać
niższą moc mikrofal.

Po upływie ustawionego czasu po‐
trawa nie jest jeszcze rozmrożona,
podgrzana bądź ugotowana.

Ustawić dłuższy czas gotowania lub wybrać
wyższą moc mikrofal. Większe potrawy wyma‐
gają dłuższego czasu gotowania.

Po upływie czasu gotowania potra‐
wa jest za gorąca przy brzegu, a w
środku jeszcze nie gotowa.

Następnym razem należy wybrać niższą moc i
dłuższy czas. W połowie gotowania należy wy‐
mieszać potrawę, np. zupę.

Podczas gotowania ryżu lepsze efekty
można osiągnąć, stosując płaskie,
szerokie naczynie.

9.2 Rozmrażanie
Pieczeń zawsze należy rozmrażać tłustą
stroną skierowaną na dół.
Nie należy rozmrażać przykrytego mięsa,
ponieważ może to spowodować
ugotowanie zamiast rozmrożenia.
Całe sztuki drobiu zawsze należy
rozmrażać piersią skierowaną na dół.

9.3 Gotowanie
Zawsze należy wyjmować zamrożone
mięso i drób z chłodziarki przynajmniej
30 minut przed gotowaniem.
Pozostawić mięso, drób, ryby i warzywa
przykryte po gotowaniu.
Nanieść nieco oleju lub stopionego
masła na rybę.
Wszystkie warzywa należy gotować
pełną mocą mikrofal.
Dodać 30-45 ml zimnej wody na każde
250 g warzyw.
Przed gotowaniem pociąć świeże
warzywa na równe kawałki. Wszystkie
warzywa gotować pod przykryciem.

9.4 Odgrzewanie
Pakowane potrawy gotowe należy
zawsze podgrzewać zgodnie z instrukcją
zamieszczoną na opakowaniu.

9.5 Grillowanie
Grillować płaskie potrawy na środku
podstawki do grillowania.
Obrócić potrawę po upływie połowy
ustawionego czasu i kontynuować
grillowanie.

9.6 Tryb łączony
Tryb łączony pozwala zachować
chrupkość potraw.
Po upływie połowy ustawionego czasu
obrócić potrawę i kontynuować
gotowanie.
Dostępne są 2 ustawienia trybu
łączonego. Każde ustawienie łączy
funkcje kuchenki mikrofalowej i grilla z
różnymi wartościami czasu i poziomu
mocy.
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10. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.

10.1 Uwagi i wskazówki
dotyczące czyszczenia
• Przód urządzenia należy myć miękką

ściereczką zwilżoną ciepłą wodą z
dodatkiem płynu do mycia naczyń.

• Do czyszczenia powierzchni
metalowych należy używać zwykłego
płynu do mycia naczyń.

• Po każdym użyciu należy oczyścić
wnętrze urządzenia. Dzięki temu
można łatwiej usunąć zabrudzenia i
uniknąć ich przypalenia.

• Trudne do usunięcia zabrudzenia
należy usuwać za pomocą
specjalnego środka do czyszczenia.

• Należy regularnie czyścić wszystkie
akcesoria i pozostawić je do
wyschnięcia. Do czyszczenia należy
użyć miękkiej ściereczki zwilżonej
ciepłą wodą z dodatkiem płynu do
mycia naczyń.

• Aby zmiękczyć trudne do usunięcia
pozostałości, należy gotować
szklankę wody z pełną mocą mikrofal
przez około 2-3 minuty.

• Aby usunąć zapachy, dodać do
szklanki wody 2 łyżeczki soku z
cytryny i gotować z pełną mocą
mikrofal przez 5 minut.

11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.

11.1 Co zrobić, gdy...

Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
Urządzenie nie dzia‐
ła.

Urządzenie jest wyłączone. Włączyć urządzenie.

Urządzenie nie dzia‐
ła.

Nie włożono wtyczki do gniaz‐
da elektrycznego.

Podłączyć urządzenie do zasi‐
lania.

Urządzenie nie dzia‐
ła.

Zadziałał bezpiecznik w
skrzynce bezpieczników.

Sprawdzić bezpiecznik. Jeśli
bezpiecznik zadziała więcej
niż jeden raz, należy skontak‐
tować się z wykwalifikowanym
elektrykiem.

Urządzenie nie dzia‐
ła.

Drzwi urządzenia nie zostały
prawidłowo zamknięte.

Sprawdzić, czy nic nie blokuje
drzwi.

Nie działa oświetle‐
nie.

Żarówka jest przepalona. Należy wymienić żarówkę.

W urządzeniu wy‐
stępuje iskrzenie.

Wewnątrz znajdują się metalo‐
we naczynia lub naczynia z
metalowymi elementami.

Wyjąć naczynie z urządzenia.
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Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
W urządzeniu wy‐
stępuje iskrzenie.

Wewnątrz znajdują się metalo‐
we pręty lub folia aluminiowa
dotykająca wewnętrznych
ścianek urządzenia.

Pręty ani folia nie mogą doty‐
kać wewnętrznych ścianek
urządzenia.

Zestaw talerza obro‐
towego wydaje od‐
głosy szorowania
lub obcierania.

Pod szklaną tacą do gotowa‐
nia znajduje się jakiś przed‐
miot lub zanieczyszczenie.

Wyczyścić obszar pod szkla‐
ną tacą do gotowania.

Urządzenie przesta‐
je działać bez wy‐
raźnego powodu.

Nieprawidłowe działanie. Jeśli taka sytuacja powtórzy
się, należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem ser‐
wisowym.

11.2 Data naprawy
Jeżeli rozwiązanie problemu we własnym
zakresie nie jest możliwe, należy
skontaktować się ze sprzedawcą lub
autoryzowanym punktem serwisowym.
Dane niezbędne dla serwisu znajdują się
na tabliczce znamionowej. Tabliczka
znamionowa znajduje się na urządzeniu.
Nie usuwać tabliczki znamionowej
z urządzenia.

Zalecamy wpisanie danych w tym
miejscu:
Model (MOD.) ...............................

.........

Zalecamy wpisanie danych w tym
miejscu:
Numer produktu
(PNC)

...............................

.........

Numer seryjny
(S.N.)

...............................

.........

12. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.

12.1 Informacje ogólne
UWAGA!
Nie blokować otworów
wentylacyjnych. W
przeciwnym razie może
dojść do przegrzania
urządzenia.

UWAGA!
Nie podłączać urządzenia do
przedłużaczy ani adapterów
wtyczek. Może to
spowodować przeciążenie i
w rezultacie pożar.

UWAGA!
Minimalna wysokość
instalacji wynosi 85 cm.

• Kuchenka mikrofalowa może być
umieszczona wyłącznie na blacie
kuchennym. Należy ją ustawić na
stabilnej i płaskiej powierzchni.

• Nie należy umieszczać kuchenki
mikrofalowej w pobliżu źródeł pary,
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gorącego powietrza lub miejsc
rozpryskiwania się wody.

• Jeśli kuchenka mikrofalowa znajduje
się zbyt blisko odbiornika TV lub
radia, może powodować zakłócenia
odbioru.

• Po transportowaniu kuchenki
mikrofalowej w niskiej temperaturze,
nie włączać jej od razu po instalacji.
Należy pozostawić urządzenie w
temperaturze pokojowej, aby
osiągnęło temperaturę otoczenia.

12.2 Instalacja elektryczna
OSTRZEŻENIE!
Instalację elektryczną musi
wykonać wykwalifikowana
osoba.

Producent nie ponosi
odpowiedzialności za
nieprzestrzeganie zaleceń
dotyczących
bezpieczeństwa, które
zawarto w rozdziale
„Informacje dotyczące
bezpieczeństwa”.

Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona
w kabel zasilający z wtyczką.
W kablu znajduje się przewód uziemienia
z wtykiem uziemienia. Wtyczkę należy
wkładać do prawidłowo zainstalowanego
i uziemionego gniazda. W razie zwarcia
elektrycznego uziemienie zmniejsza
ryzyko porażenia prądem.

12.3 Minimalne odległości

C

A

B

Wymiar mm
A 300

B 200

C 0

13. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem 
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz

ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem 
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.

*
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