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 Svarbūs saugos nurodymai. Prieš naudodami šią 
orkaitę, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite 
ją ateičiai.

 Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, o 
asmenys su ribotomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis 
galimybėmis arba asmenys, neturintys pakankamai 
patirties ir žinių, gali naudoti tik tuomet, jeigu juos 
prižiūri arba naudotis prietaisu yra išmokęs už jų 
saugą atsakingas asmuo ir jeigu jie suvokia su 
naudojimu susijusius pavojus. Vaikams negalima žaisti 
su prietaisu. Vaikams be priežiūros draudžiama valyti 
prietaisą ir imtis kitų naudotojo atliekamos priežiūros 
darbų. Laikykite laisvų rankų įrangą ir jos priedus mažiems, 
jaunesniems kaip 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
  Sumontavus orkaitę, turėtų būti lengva atjungti prietaisą 
nuo elektros energijos tiekimo ištraukiant kištuką arba 
paspaudžiant jungtuvą. 

 Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį pakeisti turėtų 
gamintojas arba jo techninio aptarnavimo agentas ar 
panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojų. 

 Dėmesio! Reikia patikrinti, ar tvarkingi prietaiso durų 
sandarikliai ir durų sandarinimo sritys ir jei šios vietos yra 
pažeistos, prietaisas neturėtų būti naudojamas, kol jo 
nesuremontuos aptarnavimo specialistas, apmokytas 
pagal gamintojo nurodymus.

 Dėmesio! Nebandykite keisti arba atlikti jokių pakeitimų 
arba remontuoti durelių, valdymo pulto korpuso, apsauginės 
blokuotės jungiklių ar bet kokios kitos orkaitės dalies.

Naudojimo instrukcija
Saugos instrukcijos
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 Dėmesio! Neišimkite iš orkaitės išorinio skydelio, kuris 
suteikia apsaugą nuo mikrobangų.

Remontą turi atlikti tik kvalifikuotas asmuo. 

 Dėmesio! skysčiai ar kiti maisto produktai neturi būti 
šildomi sandariuose induose, nes jie gali sprogti. 

 Dėmesio! Vaikams leiskite naudoti orkaitę be priežiūros 
tik jei jie buvo tinkamai apmokyti, kad vaikai gali saugiai 
naudoti orkaitę ir supranta netinkamo naudojimo 
pavojus.

 Šią orkaitę gali būti statyti tik ant baldų. 
Prietaiso negalima montuoti balduose ir spintelėse. 

Naudojimas pastačius ant stalo:
 Orkaitę statykite ant lygaus, stabilaus paviršiaus 

85 cm virš grindų, galinę dalį atremdami į galinę sienelę. 
Kad orkaitė tinkamai veikt, ji turi turėti pakankamą oro 
srautą, t.y. 5 cm iš vienos pusės, o kita pusė turi būti atvira;
viršuje turi būti paliktas 15 cm tarpas; 10 cm tarpas gale.

 Kai maistas šildomas plastiko ar popieriaus induose, 
dažai tikrinkite, ar orkaitėje nekilo gaisras ir ji 
neperkaito.

 Jei iš prietaiso rūksta dūmai arba liepsna, paspauskite 
Stop / Atšaukimo mygtuką ir palikite dureles uždarytas, 
kad liepsna užgestų. Atjunkite maitinimo laidą arba išjunkite 
maitinimą prie saugiklių ar grandinės išjungiklių skydelio.

 Šis prietaisas skirtas naudoti įprastomis buitinėmis ir 
panašiomis sąlygomis.

Saugos instrukcijos Lietuvių k.
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 Šildant orkaitėje skysčius, pvz., sriubas, padažus ir 
gėrimus, skystis gali perkaisti iki aukštesnio nei virimo 
taško, bet burbuliavimo nesimatys ir neatrodys, kad jis 
verda. Tai gali sukelti staigų karšto skysčio pervirimą.

 Kūdikių maitinimo buteliukus ir stiklainius su maistu 
reikia suplakti ar sumaišyti. Prieš vartojimą reikia tikrinti 
temperatūrą, kad būtų išvengta nudegimų.

 Nekepkite orkaitėje mikrobangomis kiaušinių su lukštu ir 
sveikų kietai virtų kiaušinių. Kiaušiniuose gali susidaryti 
aukštas slėgis ir kiaušiniai gali sprogti, net po to, kai 
kaitinimas mikrobangomis baigsis.

 Reguliariai valykite orkaitės, durų sandariklių ir durų 
sandarinimo zonų vidų. Ištiškus maistui ar išsiliejus 
skysčiams ant orkaitės sienelių, keramikos plokštės, 
durų sandariklių ir durų sandarinimo zonų, nuvalykite 
jas drėgnu skudurėliu. Gali būti naudojamas švelnus 
ploviklis, jei orkaitės vidus labai susitepa. Negalima 
naudoti jokių abrazyvinių chemikalų ar ėsdinančių valiklių.

 Nenaudokite abrazyvinių valiklių.

 Naudojant orkaitės, grilio ar kombinuotą režimus, kai 
kurių maisto produktų riebalai gali neišvengiamai tikšti 
ant orkaitės sienelių. Nevalant orkaitės, naudojimo 
metu ji gali pradėti rūkti.

 

 Nevalant orkaitės paviršius gali rūdyti, nešvara gali turėti 
neigiamos įtakos prietaiso tarnavimo laikui ir sukelti 
kitus pavojus. 

Saugos instrukcijos
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 Dėmesio! Jos dalys gali įkaisti naudojant grilio, garų, 
orkaitės, „Panacrunch“ ir kombinuotą režimą.
Mažiems, jaunesniems nei 8 metų amžiaus vaikams 
reikia laikytis nuo orkaitės saugiu atstumu. Vaikai gali 
naudoti orkaitę tik prižiūrimi suaugusiųjų dėl aukštos 
temperatūros.

 Negalima naudoti garo siurblio valymui.

 Nenaudokite šiurkščių abrazyvų arba aštrių metalinių 
gremžtukų valyti orkaitės durelių stiklui, nes jie gali 
subraižyti paviršių ir stiklas gali suskilti.

 Išoriniai orkaitės paviršiai, įskaitant orlaides ir orkaitės 
dureles, naudojant orkaitę, grilio ir mišriu režimais 
įkaista, todėl atidarant arba uždarant dureles, 
ir įdėdami ar išimdami maistą ir priedus būkite 
atsargūs.

 Prietaiso negalima valdyti išoriniais laikmačiais ar 
specialiomis nuimamomis valdymo sistemomis.

 Naudokite tik indus, kurie tinka naudoti mikrobangų 
krosnelėse.

 Dėmesio! Šis prietaisas gamina verdantį karštą garą.

 Virimo metu ir po jo su garų funkcija, neatidarykite 
orkaitės durelių, kai veidas yra labai arti orkaitės. 
Reikia imtis atsargumo priemonių, nes atidarius 
duris garas gali sužeisti.

Saugos instrukcijos

Lietuvių k.
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Dėmesio! Garo gali išlėkti, kai atidarote dureles.
Jei orkaitėje yra garo, neimkite nieko plikomis rankomis! 
Nudegimų pavojus! Naudokite apsaugines pirštines.

Skaitykite 17 psl. apie teisingą lentynų priedų įdėjimą.

Orkaitės viduje viršuje ir apačioje yra po du šildytuvus. 
Panaudojus groteles, orkaitę, garą, „Panacrunch“ ir 
kombinuotas funkcijas, vidiniai paviršiai orkaitės bus 
labai karšti. 
Stenkitės neliesti kaitinimo elementų orkaitėje. 
Stenkitės neliesti kaitinimo elementų orkaitėje, kad 
nenusidegintumėte.

Ši kombinuota mikrobangų krosnelė skirta tik maisto 
produktų ir gėrimų šildymui. Būkite atidūs šildant maistą, 
turintį mažai drėgmės, pvz., duonos gaminius, šokoladą, 
sausainius ir kitus kepinius. Jie lengvai užsidega, gali 
išdžiūti arba užsidegti, jei yra kepami per ilgai. 
Nerekomenduojame šildyti maisto, turinčio mažai 
drėgmės, pavyzdžiui, kukurūzų ar papadamo. Džiovinant 
maistą, laikraščius ar drabužius ir šildymo padėkliukus, 
šlepetės, kempines ir drėgnas šluostes, kviečių maišelius, 
karštąs vandenį buteliuose ir panašius daiktus galite 
sukelti, traumų, uždegimo ar ugnies riziką.

Saugos instrukcijos
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 Orkaitės lempą turi pakeisti remonto specialistas, 
apmokytas pagal gamintojo nurodymus. 
Nebandykite išimti išorinio apvalkalo iš prietaiso.

 Prieš naudojant orkaitę, padėkite nuvarvėjimo indą į 
reikiamą padėtį. Žr. 15 psl. apie tai, kaip jį teisingai įdėti.

 Nuvarvėjimo indas skirtas kepimui su garais ir 
mikrobangų režimu, surinkti vandens pertekliui. 
Jį reikia ištuštinti po kiekvieno kepimo su garais ir 
mikrobangomis.

 Nenaudokite vandens rezervuaro, jeigu jis suskilo arba 
yra sugadintas, jei iš jo teka vanduo, nes tai gali sukelti 
elektros gedimą ir elektros šoko pavojus. Jei vandens 
rezervuaras sugadintas, kreipkitės į savo pardavėją.

 Perspėjimas! Siekiant išvengti pavojaus, kurį gali sukelti 
šio prietaiso įsijungimas po netyčinio išsijungimo, jis 
neturėtų būti maitinamas per išorinį komutatorių, tokį, 
kaip, pvz., laikmatis arba jungiamas į grandinę, kuri 
reguliariai automatiškai įjungiama ir išjungiama.

Saugos instrukcijos

Lietuvių k.
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Atliekų produktų šalinimas
Informacija vartotojams 
apie elektros prietaisų 
ir elektroninės įrangos 
atliekų išmetimą 
(privatiems namų ūkiams). 

Šis simbolis ant produktų ir (arba) lydimųjų 
dokumentų, reiškia, kad panaudotos elektros 
ir elektroninės įrangos negalima išmesti 
kartu su buitinėmis atliekomis.

Tinkamam atliekų perdirbimui ir utilizavimui, 
priduokite nebenaudojamą prietaisą į 
surinkimo punktus, kur jį priims nemokamai. 
Kai kuriose šalyse galite grąžinti prietaisus 
savo vietos mažmenininkui įsigydami tokį 
patį naują gaminį.

Tinkamai tvarkydami prietaisą  padėsite 
išsaugoti vertingus išteklius ir apsaugosite 
žmonių sveikatą ir aplinką nuo galimo 
neigiamo poveikio, kurą gali sukelti 
netinkamas atliekų tvarkymas.
Jei reikia informacijos apie artimiausius 
surinkimo punktus, kreipkitės į vietos 
institucijas.

Netinkamai šalinant šios įrangos atliekas, 
gali būti taikomos sankcijos pagal jūsų 
šalies teisės aktus.

Verslo klientams 
Europos Sąjungoje
Jei norite išmesti elektros ar elektroninius 
įrenginius, smulkesnės informacijos 
teiraukitės savo tiekėjo ar pardavėjo.

Informacija apie atliekų 
šalinimą kitose šalyse už 
Europos Sąjungos ribų 
Šis simbolis galioja tik Europos 
Sąjungoje.

Jei norite išmesti šį gaminį, kreipkitės 
į vietos institucijas arba pardavėją ir 
prašykite nurodyti tinkamą išmetimo 
būdą.
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Apžiūrėkite mikrobangų krosnelę
Išpakuokite orkaitę, išimkite visas pakavimo 
medžiagas ir apžiūrėkite, ar niekas 
nesugadinta, pavyzdžiui, ar nėra įlenkimų, 
neįskilę durų skląsčiai arba nėra plyšių ant 
orkaitės durelių. Jei pastebėsite bet kokių 
gedimų, iš karto praneškite savo atstovui. 
Nenaudokite sugadintos mikrobangų 
krosnelės.

Svarbu!
Šis įrenginys turi būti tinkamai 
įžemintas jūsų asmeniniam 
saugumui.

Įžeminimo instrukcijos
Jei kintamosios srovės lizdas yra 
neįžemintas, klientas pats turi pasirūpinti, 
kad jis būtų pakeistas į tinkamai įžemintą 
elektros lizdą.

Darbinė įtampa
Įtampa turi būti tokia pati, kaip nurodyta 
orkaitėje ant etiketės. Jeigu naudojama 
aukštesnė įtampa nei nurodyta, ji gali 
sukelti gaisrą arba kitus nuostolius.

Šią orkaitę gali būti statyti tik ant baldų. 
Prietaiso negalima montuoti balduose ir 
spintelėse.

Naudojimas pastačius ant stalo
Jei viena pusė orkaitės statoma prie pat 
sienos, kita pusė arba viršus neturi būti 
blokuojamas. Palikite 15 cm erdvės 
orkaitės viršuje.

1.   Statykite orkaitę ant lygaus ir stabilaus 
      paviršiaus daugiau kaip 85 cm virš 
      grindų.

2.   Sumontavus orkaitę, turėtų būti lengva 
      atjungti prietaisą nuo elektros energijos 
      tiekimo ištraukiant kištuką arba 
      paspaudžiant jungtuvą.

3.   Kad orkaitė tinkamai veiktų, joje reikia 
      užtikrinti pakankamą oro cirkuliaciją.

4.   Nestatykite šios orkaitės šalia elektros 
      ar dujinės viryklės.

5.   Kojelių negalima nuimti.

6.   Nenaudokite lauke.

7.   Venkite naudoti orkaitę drėgnoje 
      aplinkoje.

8.   Maitinimo laidas neturi liesti orkaitės 
      išorės. Laikykite laidą atokiau nuo 
      karštų paviršių. Nenukabinkite laido 
      per stalo ar darbastalio kraštą. Laido, 
      kištuko ir orkaitės nemerkite į vandenį.

9.   Neuždenkite ventiliacijos angų 
      orkaitės dešiniajame šone. Jei šios 
      angos yra blokuojamos, veikimo metu 
      orkaitė gali perkaisti. Šiuo atveju 
      orkaitė yra apsaugota šiluminiu 
      apsaugos prietaisu ir gali vėl veikti 
      tik ataušusi.

10. Šis prietaisas skirtas naudoti
      įprastomis buitinėmis ir panašiomis 
      sąlygomis.
 

Montavimas ir prijungimas

Orkaitės pastatymas

5cm

15cm

10cm

Lietuvių k.

Tarpas
Stalviršis
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Įspėjimas!
Svarbūs saugumo nurodymai

1.  Durelių sandariklių vietas reikia valyti 
     drėgnu skudurėliu. Reikia patikrinti, ar 
     tvarkingi prietaiso durų sandarikliai ir durų 
     sandarinimo sritys ir jei šios vietos yra 
     pažeistos, prietaisas neturėtų būti 
     naudojamas, kol jo nesuremontuos 
     aptarnavimo specialistas, apmokytas 
     pagal gamintojo nurodymus.

2.  Nebandykite keisti arba atlikti jokių 
     pakeitimų arba remontuoti durelių, 
     valdymo pulto korpuso, apsauginės 
     blokuotės jungiklių ar bet kokios kitos 
     orkaitės dalies. Neišimkite iš orkaitės 
     išorinio skydelio, kuris suteikia apsaugą 
     nuo mikrobangų. Remontą turi atlikti 
     tik kvalifikuotas technikas.

3.  Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas 
     jo laidas ar kištukas, jei jis neveikia 
     tinkamai arba jei jis sugedo arba buvo 
     nukritęs. Prietaisą remontuoti kitiems 
     asmenims, išskyrus gamintojo 
     apmokytą techninio aptarnavimo 
     meistrą, yra pavojinga.

4.  Jei maitinimo laidas yra pažeistas, 
     jį pakeisti turėtų gamintojas arba jo 
     techninio aptarnavimo agentas ar 
     panašios kvalifikacijos asmuo, kad 
     būtų išvengta pavojų.

5.  Nenaudokite vandens rezervuaro, 
     jeigu jis suskilo arba yra sugadintas, 
     jei iš jo teka vanduo, nes tai gali sukelti 
     elektros gedimą ir elektros šoko pavojus. 
     Jei vandens rezervuaras sugadintas, 
     kreipkitės į savo pardavėją.

6.  Vaikams leiskite naudoti orkaitę be 
     priežiūros tik jei jie buvo tinkamai 
     apmokyti, kad vaikai gali saugiai naudoti 
     orkaitę ir supranta netinkamo naudojimo 
     pavojus.

7.  Skysčiai ar kiti maisto produktai neturi 
     būti šildomi sandariuose induose, nes 
     jie gali sprogti.
 

Šis prietaisas generuoja verdantį 
karštą garą.

8.  Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni 
     vaikai, o asmenys su ribotomis fizinėmis, 
     jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis 
     arba asmenys, neturintys pakankamai 
     patirties ir žinių, gali naudoti tik tuomet, 
     jeigu juos prižiūri arba naudotis prietaisu 
     yra išmokęs už jų saugą atsakingas 
     asmuo ir jeigu jie suvokia su naudojimu 
     susijusius pavojus. Vaikams negalima 
     žaisti su prietaisu. Vaikams be priežiūros 
     draudžiama valyti prietaisą ir imtis kitų 
     naudotojo atliekamos priežiūros darbų. 
     Laikykite laisvų rankų įrangą ir jos 
     priedus mažiems, jaunesniems kaip 
     8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Atidžiai perskaitykite ir išsaugokite ateičiai.

Svarbūs saugumo nurodymai
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Orkaitės naudojimas
1.  Nenaudokite orkaitės kitai paskirčiai, 
     o tik maisto gaminimui priežasties. 
     Ši orkaitė yra specialiai sukurta šildyti 
     arba virti maistą. Nenaudokite šios 
     orkaitės kaitinti chemikalams ar 
     kitokiems ne maisto produktams.

2.  Naudokite tik indus, kurie tinka 
     naudoti mikrobangų krosnelėse.

3.  Mikrobangų krosnelė skirta maisto 
     produktų ir gėrimų šildymui. Būkite 
     atidūs šildant maistą, turintį mažai 
     drėgmės, pvz., duonos gaminius, 
     šokoladą, sausainius ir kitus kepinius. 
     Jie lengvai užsidega, gali išdžiūti arba 
     užsidegti, jei yra kepami per ilgai. 
     Nerekomenduojame šildyti maisto, 
     turinčio mažai drėgmės, pavyzdžiui, 
     kukurūzų ar papadamo. Džiovinant 
     maistą, laikraščius ar drabužius ir 
     šildymo padėkliukus, šlepetės, 
     kempines ir drėgnas šluostes, 
     kviečių maišelius, karštąs vandenį 
     buteliuose ir panašius daiktus galite 
     sukelti, traumų, uždegimo ar ugnies 
     riziką.

4.  Kai orkaitė yra nenaudojama, 
     nelaikykite jokių daiktų orkaitės 
     viduje, nes ją galite netyčia įjungti.

5.  Prietaiso negalima naudoti mikrobangų 
     ar mišriu režimu, kai orkaitėje neįdėta 
     maisto. Naudojant šiuo būdu, galite 
     sugadinti prietaisą. Išimtis yra 1 punktas, 
     veikiant šildytuvui.

6.  Jei iš prietaiso rūksta dūmai arba 
     liepsna, paspauskite Stop / Atšaukimo 
     mygtuką ir palikite dureles uždarytas, 
     kad liepsna užgestų. Atjunkite maitinimo 
     laidą arba išjunkite maitinimą prie 
     saugiklių ar grandinės išjungiklių 
     skydelio.

7.  Virimo metu ir po jo su garų funkcija, 
     neatidarykite orkaitės durelių, kai veidas 
     yra labai arti orkaitės. Reikia imtis 
     atsargumo priemonių, nes atidarius 
     duris garas gali sužeisti.

Perspėjimas!
Garas gali išsiveržti, kai 
atidarote dureles. 
Jei orkaitėje yra garo, neimkite 
nieko plikomis rankomis! 
Nudegimų pavojus! 
Naudokite apsaugines pirštines. 

Svarbūs saugumo nurodymai 

Lietuvių k.
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Šildytuvo naudojimas
1.  Prieš naudodami mikrobangų, 
     grilio arba kombinuotą funkciją 
     pirmą kartą, nuvalykite alyvą krosnelės 
     ertmėje ir įjunkite krosnelę be maisto 
     ir priedų 220 °C, 20 min. Taip išdegs 
     alyva, kuri yra naudojama rūdžių 
     apsaugai. Tai vienintelis metas, 
     kai naudojama tuščia orkaitė.

2.  Išoriniai orkaitės paviršiai, įskaitant 
     orlaidės spintą ir orkaitės dureles, 
     naudojant orkaitės, grilio ir mišriu 
     režimais įkaista, todėl atidarant arba 
     uždarant dureles, ir įdėdami ar 
     išimdami maistą ir priedus būkite 
     atsargūs.

3.  Orkaitės viduje viršuje ir apačioje 
     yra po du šildytuvus. Panaudojus 
     groteles, orkaitę, garą, „Panacrunch“ 
     ir kombinuotas funkcijas, vidiniai 
     paviršiai orkaitės bus labai karšti. 
     Stenkitės neliesti kaitinimo elementų 
     orkaitėje.

Perspėjimas! 
Karšti paviršiai
Po kepimo šiais režimais, 
priedai bus labai karšti.

4.  Jos dalys gali įkaisti naudojant grilio, 
     garų, orkaitės, „Panacrunch“ ir 
     kombinuotą režimą. Maži vaikai turi 
     stovėti saugiu atstumu ir gali naudoti 
     orkaitę tik prižiūrimi suaugusiųjų dėl 
     aukštos temperatūros.

Ventiliatoriaus variklio veikimas
Panaudojus orkaitę, ventiliatoriaus 
variklis gali ar kelias minutes veikti, 
vėsindamas elektros komponentus. 
Tai yra normalu, ir maistą galima išimti 
iš orkaitės, nors ventiliatoriaus variklis 
vis dar veikia. Orkaitę tuo metu galite ir 
toliau naudoti.

Vandens rezervuaras
Nenaudokite vandens rezervuaro, jeigu 
jis suskilo arba yra sugadintas, jei iš jo 
teka vanduo, nes tai gali sukelti elektros 
gedimą ir elektros šoko pavojus. Jei 
vandens rezervuaras sugadintas, 
kreipkitės į savo pardavėją.

Orkaitės apšvietimas
Kada būtina pakeisti orkaitės lemputę, 
paprašykite tai atlikti platintoją.

Kepimo laikas
Nurodytas maisto ruošimo laikas yra 
apytikslis. Kepimo laikas priklauso nuo 
maisto būklės, temperatūros, kiekio ir 
nuo indų tipo.

Pradėkite nuo minimalaus maisto 
gaminimo laiko, siekiant išvengti pervirimo. 
Jei maistas bus nepakankamai iškepęs, 
visada galėsite dar pakepti šiek tiek ilgiau.

Svarbūs saugumo nurodymai

Viršijus rekomenduojamą 
kepimo laiką maistas bus 
sugedęs, o ekstremaliomis 
aplinkybėmis gali užsidegti 
ir galbūt pažeisti krosnelės 
vidų.
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Svarbūs saugumo nurodymai
Mėsos termometras
Naudokite mėsos termometrą tikrinti 
kepsnių ir paukštienos iškepimą tik 
išėmę mėsą iš orkaitės. Tradicinio 
mėsos termometro mikrobangų 
krosnelėje nenaudokite, nes jis gali 
sukelti kibirkščiavimą.

Maži maisto produktų kiekiai
Maži kiekiai maisto arba maistas, turintis 
mažai drėgmės, gali sudegti, išdžiūti 
arba užsidegti, jei bus kepamas per ilgai. 
Jei užsidega medžiagos orkaitės viduje, 
laikykite orkaitės dureles uždarytas, 
išjunkite orkaitę ir ištraukite kištuką iš 
elektros lizdo.

Kiaušiniai
Nekepkite orkaitėje mikrobangomis 
kiaušinių su lukštu ir sveikų kietai virtų 
kiaušinių. Kiaušiniuose gali susidaryti 
aukštas slėgis ir kiaušiniai gali sprogti, 
net po to, kai kaitinimas mikrobangomis 
baigsis.

Odelės pradūrimas
Maisto produktus, turinčius neporėtą 
odelę, pavyzdžiui, bulves, kiaušinius ir 
dešras, prieš verdant mikrobangose 
reikia pradurti, nes jei gali sprogti.

Skysčiai
Šildant orkaitėje skysčius, pvz., sriubas, 
padažus ir gėrimus, skystis mikrobanginėje 
orkaitėje gali perkaisti iki aukštesnio nei 
virimo taško, bet burbuliavimo nesimatys 
ir neatrodys, kad jis verda. Tai gali sukelti 
staigų karšto skysčio pervirimą.

Norint to išvengti, reikia atlikti šiuos 
veiksmus:

 Venkite naudoti tiesiašonius indus 
su siaurais kakleliais.
 

 Nespauskite.

 Prieš dedant indą į orkaitę ir įpusėjus 
kepimui išmaišykite skystį. 

 Po šildymo leiskite indui trumpam 
pastovėti orkaitėje, dar kartą 
išmaišykite ir tik tada išimkite indą. 

Popierius / plastikas
Kai maistas šildomas plastiko ar 
popieriaus induose, dažai tikrinkite, 
ar orkaitėje nekilo gaisras ir ji neperkaito.

Nenaudokite perdirbto popieriaus 
produktų (pvz., virtuvės rankšluosčių), 
nebent popieriaus gaminiai yra paženklinti 
kaip saugūs naudoti mikrobangų 
krosnelėje. Perdirbto popieriaus 
gaminiuose gali būti priemaišų, kurios 
gali sukelti kibirkštis ir / ar gaisrą 
naudojimo metu.

Prieš dedant į orkaitę, nuo maišelių 
nuimkite vielinius surišimus.

Lietuvių k.
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Indai / folija
Negalima šildyti jokių skardinių arba butelių, 
nes jie gali sprogti.

Negalima naudoti metalinių indų su metaline 
apdaila mikrobangų režime. 
Įvyks kibirkščiavimas.

Jei naudojate aliuminio foliją, mėsos iešmus 
ar metalinius indus, atstumas tarp jų ir orkaitės 
sienelių ir durelių turi būti ne mažesnis kaip 
2 cm, siekiant išvengti kibirkščių.

Kūdikių maisto buteliukai / 
stiklainėliai
Prieš dedant į orkaitę, nuimkite čiulptukus 
ir dangtelius nuo maitinimo buteliukų ar 
kūdikių maisto stiklainių.

Kūdikių maitinimo buteliukus ir stiklainius 
su maistu reikia suplakti ar sumaišyti.

Prieš vartojimą reikia tikrinti temperatūrą, 
kad būtų išvengta nudegimų.

Svarbūs saugumo nurodymai 

1.  Negalima kepti maisto tiesiai ant orkaitės 
     padėklo. Visada dėkite maistą į 
     mikrobangoms tinkamus indus.

2.  Pateiktas orkaitės priedas su turi būti 
     naudojamas tik ant grotelių, orkaitėje, 
     kepant su garais, „Panacrunch“ režime 
     ir kombinuotu režimu be mikrobangų. 
     Niekada nenaudokite metalinių priedų, 
     kai ruošiate maistą tik mikrobangų 
     režimu. Nenaudokite jei naudojate orkaitę 
     su mažiau nei 200 g maisto, nustatykite 
     rankinę programą. Didžiausias svoris, 
     kuris gali būti naudojamas ant orkaitės 
     priedo, yra 3,2 kg. Neteisingai naudodami 
     priedus galite sugadinti orkaitę.

3.  Kepant su mikrobangomis gali 
     atsirasti kibirkščiavimas, jei yra 
     naudojamas neteisingas maisto svoris, 
     metalo indas, arba jei sugadintas 
     orkaitės priedas. Jei taip atsitinka, 
     nedelsdami išjunkite prietaisą. 
     Galite ir toliau kepti iki griliumi, 
     garais arba tik orkaitėje.

4.  Visada perskaitykite instrukcijas, kad 
     žinotumėte, kaip teisingai naudoti 
     priedą su visomis auto programomis.

Priedų patarimai
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Lašų padėklas

1.  Prieš naudojant orkaitę, lašų padėklą 
     reikia įdėti taip, kad jis surinktų vandens 
     perteklių maisto gaminimo metu. Lašų 
     padėklą reikia reguliariai išimti ir išvalyti.

2.  Pritvirtinkite lašų padėklą laikydami 
     abiem rankomis ir paspauskite ant 
     priekinių orkaitės kodelių.

3.  Norėdami išimti lašų padėklą, laikykite 
     jį abiem rankomis ir švelniai stumkite į 
     priekį. Nuplaukite šiltu muiluotu 
     vandeniu. Iš naujo įdėkite padėklą 
     spustelėdami atgal ant kojelių.

4.  Nenaudokite indaplovės plauti 
     valyti lašų padėklui.

Iš naujo įdėkite padėklą spustelėdami 
atgal ant kojelių.

Vandens rezervuaras
Skaitykite nurodymus apie vandens 
indą, 32 psl.

Perspėjančioji etiketė
Oro anga

Oro įėjimo anga
Priekinis vaizdas Galinis vaizdas

Valdymo pultas

Lašų padėklas Vandens rezervuaras

Orkaitės dalys

Lašų padėklas Vandens rezervuaras

Pastaba
Ši iliustracija skirta tik paaiškinimui.

Identifikacijos etiketė

Lietuvių k.
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Orkaitės dalys

Oro angosMaitinimo laidas 

Maitinimo šaltinis 
Kištukas

Mikrobangų 
padavimas iš 
apačios
(žr. 24 psl.)

Durelių rankena
Patraukite durelių rankenėlę žemyn, norėdami jas 
atidaryti. Atidarius orkaitės dureles kepimo metu, 
kepimas laikinai sustabdomas, nepanaikinant 
anksčiau padarytų nustatymų. Kepimas 
atnaujinamas iškart uždarius dureles ir palietus 
mygtuką Paleisti. Orkaitės lemputė rodo, ar 
orkaitės durelės yra atidarytos.

Durų vyriai
Norėdami išvengti 
sužalojimų atidarant 
arba uždarant dureles, 
laikykite pirštus toliau 
nuo durų vyrių.

Lentynos padėtys

Durelių 
apsaugos 
užrakto 
sistema 

Norėdami išvengti 
sužalojimų, 
nekiškite pirštų, 
peilių, šaukštų 
ar kitų daiktų į 
skląsčio skylę.

Orkaitės langas

Vidinė plokštė

Meniu
etiketė

Garo anga Perspėjančioji 
etiketė

Grilio elementai Lemputė

Pastaba
Ši iliustracija skirta tik paaiškinimui.
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Orkaitėje yra įrengtas priedas; kvadratinė 
„Panacrunch“ keptuvė. Visada vadovaukitės 
priedų naudojimo nurodymais. 
Priedą galima naudoti įvairiai:

1.  Rekomenduojama naudoti keptuvę 
     viršutinėje lentynoje su 1, 2 arba 3 garo 
     nustatymais. Garuose galima kepti 
     didesnius maisto produktus. Įdėkite 
     keptuvę į apatinę lentynos padėtį. 
     Kepant garuose, sultys surenkamos 
     į vandens lėkštę.

2.  Keptuvę galima naudoti kepant ant 
     grotelių viršutinėje lentynos padėtyje 
     mažus plokščius produktus. Ją galima 
     naudoti apatinėje lentynos padėtyje 
     kepant ant grotelių didesnius produktus.

3.  Keptuvę galima dėti apatinėje arba 
     viršutinėje lentynos padėtyje kepant 
     orkaitės režimu 100–220 °C arba 
     40 °C temperatūroje.
 

4.  Keptuvę galima naudoti kaip kvadratinę 
     „Panacrunch“ keptuvę viršutinėje 
     lentynos padėtyje su „Panacrunch“ 
     auto programomis. Ją galima naudoti 
     viršutinėje arba apatinėje lentynos 
     padėtyje rankiniam valdymui, apskrudinant 
     maisto produktų viršų ir pagrindą.

Kvadratinės „Panacrunch“ 
keptuvės naudojimas 
(rankinis naudojimas)
1.  Padėkite viršutinėje lentynos padėtyje. 
     Paspauskite grilio platformą 4 kartus, 
     norėdami pasirinkti „Panacrunch“ režimą. 
     Skaitykite 27 psl.

2.  Kepkite pagal kepimo lentelėje 28 psl. 
     patiektas gaires.

3.  Po maisto ruošimo naudokite orkaitės 
     pirštinės, nes keptuvė bus labai karšta.

Keptuvės priežiūra
1.  Niekada nenaudokite jokių aštrių indų 
     ant keptuvės, nes jie sugadins nelipnius 
     paviršius.

2.  Po naudojimo plaukite keptuvę karštu 
     muiluotu vandeniu ir išskalaukite karštu 
     vandeniu. Nenaudokite jokių abrazyvinių 
     valymo medžiagų ar šiurkščių kempinių, 
     nes jos gali sugadinti keptuvės paviršių.

3.  Keptuvę galima plauti indaplovėje.

Orkaitės priedas

Pastaba
1.  Negalima iš anksto įkaitinti keptuvės.
2.  Dirbant su karšta keptuve visada naudokite orkaitės pirštines.
3.  Išpakuokite maisto produktus prieš ruošiant maistą.
4.  Nedėkite jokių šilumai jautrių medžiagų ant karštos keptuvės, nes jos gali 
     sudegti.
5.  Apie teisingą priedo naudojimą maisto ruošimo režimu, skaitykite 23–39 psl.
 

Kvadratinė „Panacrunch“ keptuvė

Lietuvių k.
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1.   Ekranas
2.   Garai (31-33 psl.).
3.   Mikro galia (23-24 psl.).
4.   Grilis (25-26 psl.).
5.   Orkaitė (29-30 psl.).
6.   Turbo atitirpinimas (45-47 psl.).
7.   Auto garų programos (48-50 psl.).
8.   Automatinio kepimo programos (51-53 psl.).
9.   „Panacrunch“ programos (54-56 psl.).
10. Laiko / svorio ratukas
11. Sistemos valymas (57-58 psl.).
12. Laikmatis/laikrodis
13. Sustabdymas / atšaukimas:
      Prieš gaminimą: vienas paspaudimas 
      išvalo padarytus nustatymus
      Kepimo metu: vienas paspaudimas laikinai 
      sustabdo kepimo programą. Antras 
      paspaudimas atšaukia visus jūsų padarytus 
      nustatymus ir ekrane vėl rodomas laikas.
14. Pradžia:
      Palieskite, norėdami įjungti orkaitę. Jei maisto 
      ruošimo metu atidarysite dureles arba vieną 
      kartą palieskite Stabdyti/Atšaukti, norint 
      kepti toliau turite paliesit jį dar kartą.

Pypsėjimo garsas
Pasigirsta pyptelėjimas, kai klavišas yra 
paliečiamas. Jei signalas neskamba, 
nustatymas yra neteisingas. Kai orkaitė 
pereina iš vienos funkcijos į kitą, signalas 
supypsi du kartus. Baigus maisto 
ruošimą, signalas supypsi penkis kartus.

Valdymo pultas

2

1

3

4

12

5

13

6

7

8

9

10

11

14

Pastaba

 Orkaitė pereis į budėjimo režimą 
baigus paskutinę operaciją. 
Krosnelei veikiant budėjimo 
režimu, ekrano ryškumas bus 
sumažintas.

 Veikiant budėjimo režimu, 
būtina atidaryti ir uždaryti 
orkaitę.

 Jei nustatomas režimas ir 
nepaspaudžiamas mygtukas 
per 6 min., krosnelė automatiškai 
atšaukia režimą. Ekranas grįžta į 
stulpelį arba laikrodžio režimą.
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Kepimo režimai Naudojimas Priedai Indai

• Atitirpinimas
• Šildymas
• Tirpdymas: sviestas, šokoladas, sūris.
• Žuvies, daržovių, vaisių, kiaušinių 
  kepimas.
• Paruošimas: troškinti vaisiai, uogienė, 
  padažai, saldūs kremai, pyragaičiai, 
  karamelė, mėsa, žuvis.
• Kepami pyragai be spalvos.

Iš anksto įkaitinti orkaitės nereikia

-

Naudokite
„Pyrex“ dubenis,

lėkštes ar
dubenėlius
tiesiai ant
orkaitės
pagrindo

• Mėsos ar žuvies kepimas ant grotelių.
• Skrudinimas ant grotelių.
• Užkepėlių ar morenginių pyragų 
  skrudinimas.

Pašildymo patarimai

Kvadratinė
„Panacrunch“

keptuvė.

Ugniai atsparias
metalo skardas
galima naudoti
ant kvadratinės
„Panacrunch“

keptuvės
viršutinėje arba

apatinėje lentynos
padėtyje arba ant
orkaitės pagrindo.

• Trumpas mažų produktų su kepimas: 
  sluoksniuotos tešlos pyragaičiai ir 
  bandelės.
• Specialuskepimas: bandelės ar 
  briošė, keksai.
• Picų ir pyragaičių kepimas.
 

Pašildymo patarimai

Kvadratinė
„Panacrunch“

keptuvė.

Ugniai atsparias
metalo skardas
galima naudoti
ant kvadratinės
„Panacrunch“

keptuvės
viršutinėje arba

apatinėje lentynos
padėtyje.
Nedėkite

patiekalų tiesiai
ant orkaitės
pagrindo.

GARAS

• Žuvies, daržovių, vištienos, ryžių 
  ir bulvių kepimas.

Iš anksto įkaitinti orkaitės nereikia

Kvadratinė
„Panacrunch“

keptuvė.

Dėkite maistą
tiesiai ant

kvadratinės
„Panacrunch“

keptuvės arba į
ugniai atsparų

indą ant
kvadratinės

„Panacrunch“
keptuvės.

• Mažų mėsos ir paukštienos 
  gabaliukų skrudinimas.
• Pašildymas ir skrudinimas 
  (pica, duona, bulvių produktai).

 
Iš anksto įkaitinti orkaitės nereikia

Kvadratinė
„Panacrunch“
keptuvė ant

viršutinės arba
apatinės
lentynos.

-

Žemiau pavaizduotos diagramos rodo virimo režimus su priedų pavyzdžiais. Ji gali skirtis 
priklausomai nuo receptų / patiekalų. Daugiau informacijos galima rasti virimo knygoje.

Virimo režimai

MIKROBANGŲ

GRILIS

ORKAITĖ

„PANACRUNCH“

Lietuvių k.
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Virimo režimai Naudojimas Priedai Indai

• Lazanija, mėsos, bulvių arba daržovių 
  užkepėlės.

Iš anksto įkaitinti orkaitės nereikia
-

Mikrobangoms
tinkamus indus

dėkite tiesiai
ant orkaitės
pagrindo.

• Žuvies, daržovių, vištienos, ryžių ir 
  bulvių kepimas.

Iš anksto įkaitinti orkaitės nereikia

-

Mikrobangoms
tinkamus indus

dėkite tiesiai
ant orkaitės
pagrindo.

• Užkepėlės
• Kebabai
• Žuvų filė
• Žuvis
• Kepta duona

Iš anksto įkaitinti orkaitės nereikia

Kvadratinė
„Panacrunch“

keptuvė.

Mikrobangų
krosnelei tinkamus
ir ugniai atsparius

indus galima
naudoti ant
kvadratinės

„Panacrunch“
keptuvės ant

viršutinės arba
apatinės lentynos

arba tiesiai ant
orkaitės pagrindo.

• Pyragų kepimas
• Sluoksniuotos tešlos pyragai

Pašildymo patarimai

Kvadratinė
„Panacrunch“

keptuvė.

Mikrobangoms
tinkamus  indus

ir ugniai
atsparias metalo
skardas galima

naudoti ant
kvadratinės

„Panacrunch“
keptuvės

viršutinėje arba
apatinėje lentynos

padėtyje.
Nedėkite

patiekalų tiesiai
ant orkaitės
pagrindo.

Kombinuoto kepimo režimai

Norėdami naudoti 
groteles + mikrobangų 
„Panacrunch“ režimu, 
skaitykite 27-28 psl. 

GARAS +
MIKROBANGOS

GRILIS + GARAS

GRILIS +
MIKROBANGOS

ORKAITĖ + GARAS
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Kalbos

Šie modeliai turi unikalią raginimo žodžiu funkciją, kuri padės jums per mikrobangų režimo metu. 
Įjungus orkaitę, spauskite Pradžios mygtuką, kol rasite savo kalbą. Spaudžiant mygtukus, ekranas 
slenka per nurodymus, panaikinančius klaidų galimybes. Jei dėl kokios nors priežasties norite 
pakeisti rodomą kalbą, atjunkite orkaitę ir pakartokite šią procedūrą.

Jei laikmačio / laikrodžio mygtukas nuspaudžiamas 4 kartus, jis išjungia operacijų vadovą. 
Norėdami vėl įjungti operacijų vadovą, paspauskite laikmačio / laikrodžio mygtuką 4 kartus.

“88:88”Kištukas

Raginimas žodžiu

"FRANCAIS"

"ITALIANO"

"NEDERLANDS"

"DEUTSCH"

"ESPANOL"

"SUOMI"

"DANSK"

"ENGLISH"

Prancūziškai

Nėra kalbos

Itališkai 

Olandiškai

Vokiškai

Ispaniškai

Suomių

Danų

Angliškai

Bakstelėkite

Bakstelėkite

Bakstelėkite

Bakstelėkite

Bakstelėkite

Bakstelėkite

Bakstelėkite

Bakstelėkite

Lietuvių k.
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Laikrodžio nustatymas

Apsaugos nuo vaikų užraktas

Kai krosnelė yra įjungiama pirmą kartą, ekrano lange pasirodo 88:88.

Pastaba
1.  Vienas skalės pasukimas padidina arba sumažina laiką 1 minutę. Nuolat sukant 
     ratuką, galima greitai padidinti arba sumažinti laiką.
2.  Norėdami iš naujo nustatyti paros laiką, pakartokite visus pirmiau nurodytus 
     veiksmus.
3.  Laikrodis rodys dienos laiką tol, kol krosnelė bus prijungta prie elektros tinklo.
4.  Tai 24 valandų laikrodis.
 

Naudojant šią sistemą orkaitė neveikia; tačiau galima atidaryti dureles. 
Užraktą nuo vaikų galima nustatyti, kai ekranas rodo stulpelį arba laiką.

Tris kartus paspauskite Pradžios mygtuką. 
Esamas laikas dings. Faktinis laikas bus 
prarastas. Ekrane bus rodoma „“.

Norint nustatyti: Norint atšaukti:

Tris kartus paspauskite Stop / Atšaukti. 
Ekrane vėl pasirodys dabartinis laikas.

Pastaba
Norėdami įjungti užraktą nuo vaikų, paspauskite 3 kartus per 10 sekundžių laikotarpį. 
Užraktą nuo vaikų galima nustatyti, kai yra rodomas dvitaškis arba dienos laikas.

Palieskite laikmatį / laikrodį du 
kartus. Ekrane pasirodys 
užrašas „NUSTATYTI LAIKĄ“ 
ir mirksės dvitaškis.

Palieskite laikmatį/laikrodį. 
Stulpelis nustoja mirksėti. 
Ekrane pasirodys esamas 
dienos laikas.

Įveskite laiką sukdami laiko / svorio 
ratuką. Ekrane pasirodys laikas ir 
mirksės dvitaškis.
pvz., 13:25 (24 val. laikrodis).
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Virimas mikrobangose ir atšildymas
Yra 6 skirtingų mikrobangų galios lygiai. Negalima dėti maisto tiesiai ant orkaitės 
padėklo. Naudokite savo dubenis, lėkštes arba dubenėlius su dangčiu arba kepkite 
uždengus pradurta plėvele tiesiai ant orkaitės pagrindo.

Lieskite mikro galią, kol ekrane pasirodys 
reikiamas galios langas.

Palieskite Pradžios 
mygtuką. Prasidės 
kepimo programa 
ir laikas ekrane bus 
skaičiuojamas atgal.

Pasirinkite gaminimo laiką 
sukdami Laiko / svorio 
ratuką.

Lietimas Galios
lygis

Galingu-
mas

Vienas
kartas

Atsargiai
Krosnelė automatiškai veikia esant maks. (1000 W) mikrobangų galiai, 
jei virimo laikas įvedamas nepasirinkus galios lygio.

Lietuvių k.

Maks.

Atšildymas

Vidutinis

Žemas

Šiltas

1000 W

270 W

600 W

440 W

300 W

100 W

Dukart

3 kartai

4 kartai

5 kartai

6 kartai

Virti ant
silpnos
ugnies
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Virimas mikrobangose ir atšildymas

Padavimo iš apačios technologija
Atkreipkite dėmesį, kad šis produktas naudoja padavimo iš apačios mikrobangų pasiskirstymo 
technologiją, kuri skiriasi nuo tradicinių padavimo metodų ir sukuria tinkamesnę erdvę įvairių 
dydžių patiekalams.

Ši mikrobangų padavimo technologija gali užtikrinti geresnį šildymą (mikrobangų režimu), 
lyginant su šoninio padavimo technologija. Tai visai normalu ir neturi sukelti jokių problemų. 
Žr. kaitinimo ir kepimo diagramas kepimo knygoje.

Pastaba
1.  Maksimalus laikas, kurį galima nustatyti 1000 W (Max), yra 30 minučių. Visų 
     kitų galios lygių maksimalus laikas, kurį galima nustatyti, yra 1 val. 30 min.
2.  Galite keisti kepimo laiką, jei reikia. Pasukite ratuką, norėdami padidinti arba 
     sumažinti maisto gaminimo laiką. Laikas gali būti padidintas / sumažintas 
     1 minutės žingsniais, iki 10 minučių. Sukant ratuką iki nulio, maisto ruošimas 
     baigsis.
3.  Nebandykite naudoti mikrobangų krosnelės tik su metaliniu indu orkaitėje.
4.  Negalima dėti maisto tiesiai ant orkaitės padėklo. Įdėkite į mikrobangų 
     krosnelę arba į stiklinį indą. Mikrobangų krosnelėje šildomi arba kepami maisto 
     produktai turėtų būti uždengti dangteliu arba pradurta plėvele, jeigu nenurodyta 
     kitaip.
5.  Rankinio atšildymo metu, žr. atitirpinimo diagram¹ kepimo knygos 24-25 spl.
6.  Apie kelių pakopų virimą skaitykite 40-42 psl.
7.  Budėjimo laikas gali būti programuojamas nustačius mikrobangų galią ir laiką.
     Skaitykite laikmačio puslapyje 43 LT.
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Kepimas ant grotelių

Palieskite Grilio galią, kol norima reikšmė 
pasirodys ekrane.

Pasirinkite gaminimo laiką sukdami 
Laiko / svorio ratuką. Ilgiausias 
virimo laikas yra 90 minutės.

Palieskite Pradžios mygtuką. Prasidės 
kepimo programa ir laikas ekrane bus 
skaičiuojamas atgal.

Orkaitės grilio sistema užtikrina greitą, veiksmingą įvairių maisto produktų kepimą, 
pvz., dešrelių, kepsnių, skrudintos duonos ir t.t.

Yra 3 skirtingi grotelių nustatymai.

Lietimas Galios
lygis Galingumas

Vienas
kartas

Grill 1 
(Max) 1200 W

Dukart Grilis 2 
(Vidutinis) 850 W

3 kartai Grilis 3 
(Žemas) 650 W

4 kartai „Panacrunch“ (žr. 27-28 psl.).

Palieskite Pradžios mygtuką. Norėdami 
pradėti pašildymą. Pasirinkta piktograma 
bus rodoma ekrane. Kai orkaitė įkais, 
įkaitintą jis pyptelės ir mirksės. Tada 
atidarykite dureles ir įdėkite maistą į vidų.
* Praleiskite šį žingsnį, kai įkaitinimo 
  nereikia.

Priedo naudojimas

Dėkite maistą tiesiai ant orkaitės priedo 
viršutinėje lentynos padėtyje. Ant grilio 
galima kepti didesnius maisto produktus. 
Įdėkite keptuvę į apatinę lentynos padėtį. 
Kepant ant grilio, sultys surenkamos į 
vandens lėkštę.

Dėkite maistą ugniai atspariame 
inde ant orkaitės priedo viršutinėje 
lentynos padėtyje.

Lietuvių k.
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Kepimas ant grotelių

Pastaba
1.  Neuždenkite maisto, naudodami grilį.
2.  Grilis veiks tik tada, kai durelės uždarytos.
3.  Mikrobangų galios nėra tik grilio programoje.
4.  Daugumą maisto produktų įpusėjus kepimui reikia apversti. Apverčiant maistą, 
     atidarykite krosnelės dureles ir atsargiai išimkite groteles mūvėdami krosnelės 
     pirštines.
5.  Įjungus vėl įdėkite maistą į orkaitę ir uždarykite dureles. Uždarius dureles, 
     paspauskite Pradėti. Krosnelės ekranas toliau skaičiuos likusį kepimo ant grotelių 
     laiką. Atidaryti krosnelės dureles gana saugu, norint bet kuriuo metu patikrinti 
     maistą, kepimo ant grotelių metu.
6.  Gaminimo metu grilio lemputė mirkčios – tai normalu. Visada išvalykite krosnelę 
     po grilio naudojimo ir prieš naudojant mikrobangų krosnelę arba mišrią funkciją.
7.  Galite keisti kepimo laiką, jei reikia. Pasukite Laiko / svorio ratuką padidinti arba 
     sumažinti maisto gaminimo laiką. Laikas gali būti padidintas / sumažintas 
     1 minutės žingsniais, iki 10 minučių. Sukant ratuką iki nulio, maisto ruošimas 
     baigsis.

Atsargiai
Imdami priedus naudokite krosnelės pirštinės. Imant maistą niekada nelieskite išorinio
langelio arba metalinių durelių dalių viduje arba krosnelėje dėl aukštos temperatūros.
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„Panacrunch“ (kepimas ant grotelių)

Palieskite grilį 4 kartus. 
Pasirinkta piktograma 
bus rodoma ekrane.

Pasirinkite gaminimo laiką sukdami 
Laiko / svorio ratuką. Ilgiausias 
virimo laikas yra 30 minutės.

Palieskite Pradžios mygtuką. 
Prasidės kepimo programa 
ir laikas ekrane bus 
skaičiuojamas atgal.

„Panacrunch“ koncepcija 
Kai kurie mikrobangose virti maisto produktai gali suminkštėti ir sušlapti. Jūsų kvadratinės 
„Panacrunch“ keptuvės priedas leis skrudinti ir kepti traškias picas, šaldytų bulvių produktus, 
apkepus su įdaru, pyragėlius ir produktus, apvoliotus džiūvėsėliuose. Jūsų kvadratinė 
„Panacrunch“ keptuvė įkaista, sugerdama mikrobangas ir šildydama maistą ant grotelių. 
Keptuvės pagrindas sugeria mikrobangas ir paverčia jas šiluma. Šiluma perduodama per 
keptuvę į maisto produktą. Šildymo efektas padidėja dėl nelipnaus paviršiaus.

Lietimas Galios
lygis

Grilio
lygis

Mikro
galia

4 kartai „Panacrunch“ Grilis 
(1200 W) 440 W

Svarbu
Norėdami naudoti „Panacrunch“ su 2 arba 3 grotelių lygiu arba 440 W arba 300 W; 
Pirma palieskite grilį ir pasirinkite norimą grilio lygį. Tada palieskite Mikro galią, 
norėdami pasirinkti 440 W arba 300 W Tada pasirinkite gaminimo laiką ir palieskite 
Pradžios mygtuką.

Lietuvių k.
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Siūlomi kepimo variantai

Atsargiai
Priedas ir orkaitė greitai bus labai karšta. Naudokite apsaugines pirštines.

Maistas Svoris    Galios lygis    Lentynos lygis   Kepimo laikas

Šaldytos storapadės picos 440 g

Šaldytos plonos ir traškios picos 350 g

„Panacrunch“

„Panacrunch“

„Panacrunch“

„Panacrunch“

„Panacrunch“

„Panacrunch“

 

Atšaldyta dešra 160 g (1)

Bandelės / briošė
(kambario temp.) Bet koks

Atšaldytos svogūnų
bandelės / samusos 

Atšaldyta žuvis džiūvėsėliuose 

200 g

255 g (2)

Pastaba
Galite keisti kepimo laiką, jei reikia. Pasukite Laiko / svorio ratuką padidinti arba 
sumažinti maisto gaminimo laiką. Laikas gali būti padidintas / sumažintas 1 minutės 
žingsniais, iki 10 minučių. Sukant ratuką iki nulio, maisto ruošimas baigsis.

„Panacrunch“ (kepimas ant grotelių)

Nuleidimas

Viršus

Viršus

Viršus

Viršus

Viršus

10 min

7-8 min

6-7 mins

4 mins

5 mins

6 mins
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Kepimas orkaitėje
Kombinuoto kepimo orkaitę galima naudoti kaip orkaitę orkaitės režimu, su šiluma iš viršaus 
ir apačios. Norėdami gauti geriausius rezultatus visada dėkite maistą į įkaitiną orkaitę. 
Naudojant orkaitės režimą, kvadratinę „Panacrunch“ keptuvę galima dėti ant viršutinės arba 
apatinės lentynos.
Negalima iš anksto kaitinti orkaitės režimu su įdėta kvadratine „Panacrunch“ keptuve.

Pasirinkite gaminimo laiką 
sukdami laiko / svorio 
ratuką. Ilgiausias virimo 
laikas yra 90 minutės.

Palieskite “Pradėti”, norėdami pradėti 
pašildymą. Pasirinkta piktograma 
bus rodoma ekrane. Kai orkaitė įkais, 
įkaitintą jis pyptelės ir mirksės. Tada 
atidarykite dureles ir įdėkite maistą į vidų.
* Praleiskite šį žingsnį, kai įkaitinimo 
  nereikia.

Palieskite orkaitę. Orkaitę 
galiam kaitinti nuo 150 °C 
temperatūros. Palieskite 
orkaitę ir temperatūra kils 
po 10 °C iki 220 °C, po to 
40 °C ir 100 °C temperatūros.

Palieskite Pradžios mygtuką.
Pastaba: Patikrinkite, ar tik orkaitės simbolis 
vis dar rodomas ekrane. Jei rodomas mikrobangų 
simbolis      , nustatymas yra neteisingas ir programa 
turėtų būti atšaukta. Pasirinkite orkaitės nustatymą iš naujo.

Atsargiai
Priedai ir orkaitė labai greitai įkaista. Naudokite apsaugines pirštines.

Pastaba apie pakaitinimą:
1.  Neatidarykite durelių pašildymo metu. Po pašildymo pasigirsta 3 pyptelėjimai ir 
     ekrane mirksi „P“. Jei durelės po pakaitinimo nebuvo atidarytos, krosnelė 
     išlaikys pasirinktą temperatūrą. Po 30 min, įskaitant pašildymą, krosnelė 
     išsijungs automatiškai ir grįš prie laiko rodymo.
2.  Jei norite kepti be pakaitinimo, pasirinkę norimą temperatūrą nustatykite 
     gaminimo laiką ir paspauskite Pradžios mygtuką.
3.  Orkaitė negali šildyti iki 40 °C temperatūros.

Lietuvių k.
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Kepimas orkaitėje

Atsargiai
Visada naudokite krosnelės pirštines, po kepimo imdami maistą ir priedus, nes krosnelė 
ir priedai bus labai karšti.

Pastaba
1.  Atidarykite dureles, stumdami žemyn, nes palietus Stop/Atšaukti programą, 
     ji gali būti atšaukta.
2.  Galite keisti kepimo laiką, jei reikia. Pasukite Laiko / svorio ratuką padidinti arba 
     sumažinti maisto gaminimo laiką. Laikas gali būti padidintas / sumažintas 
     1 minutės žingsniais, iki 10 minučių. Sukant ratuką iki nulio, maisto ruošimas 
     baigsis.
3.  Paspaudus mygtuką Pradėti, pasirinktą temperatūrą galima prisiminti. 
     Paspauskite orkaitės mygtuką vieną kartą, norėdami nurodyti temperatūrą 
     ekrane. Nors temperatūra ekrano lange teberodoma galite keisti temperatūrą
     paliesdami orkaitę.
4.  Orkaitė išlaikys pasirinktą pakaitinimo temperatūrą maždaug 30 minučių. 
     Jei maistas į orkaitę neįdedamas arba nustatomas kepimo laikas, tada kepimo 
     programa bus automatiškai atšaukta ekranas grįš prie dienos laiko rodymo.

Orkaitės režimu, galite kepti maistą tiesiai ant kvadratinės „Panacrunch“ keptuvės viršutinėje 
arba apatinėje lentynos padėtyje. Arba galite įdėti savo metalo kepimo skardas ir padėklus, 
skirtus kvadratinei „Panacrunch“ keptuvei apatinėje lentynos padėtyje. Negalima dėti skardų  
ir indų tiesiai ant orkaitės padėklo, orkaitės režime.

Mėsos kepimas: kvadratinė „Panacrunch“ 
keptuvė ant apatinės lentynos.

Kepimas: kvadratinė „Panacrunch“ 
keptuvė ant apatinės lentynos.

Galite naudoti kvadratinę „Panacrunch“ keptuvę kaip kepimo indą bulvių ar daržovių kepimui, 
ir kepti pyragus ir sausainius. Taip pat idealiai tinka pašildymui, apvirtiems konditerijos 
gaminiams.

Daržovių /bulvių skrudinimas: kvadratinė 
„Panacrunch“ keptuvė ant apatinės lentynos.

Pašildymas: kvadratinė „Panacrunch“
keptuvė ant apatinės lentynos.
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Troškinimas garuose
Orkaitę galima užprogramuoti daržovių, žuvies, vištienos ir ryžių kepimui garuose.
Yra 3 skirtingi garų nustatymai.

Pasirinkite gaminimo laiką 
sukdami Laiko / svorio ratuką. 
Ilgiausias virimo laikas yra 
30 minutės.

Palieskite Pradžios 
mygtuką. Prasidės 
kepimo programa ir 
laikas ekrane bus 
skaičiuojamas atgal.

Palieskite Garus, kol norima 
reikšmė pasirodys ekrane.

Pastaba
1.  Pripildykite vandens baką prieš naudodami garo funkciją.
2.  Maksimalus maisto ruošimo laikas šiuo režimu yra 30 minučių. Jei reikia virti 
     ilgiau nei šis laikas, iš naujo pripildykite vandens rezervuarą ir pakartokite 
     aukščiau aprašytą operaciją likusiam laikui.
3.  Jei veikimo metu vandens rezervuaras ištuštėja, orkaitė nustoja veikti.
     Ekranas nurodys vėl pripildyti vandens rezervuarą. Po naujo pripildykite vandens 
     rezervuarą ir nustatę orkaitės padėtį, palieskite Startą. Orkaitė nebekeps, kol 
     vandens rezervuaras nebus pripildytas ir paliestas Pradžios mygtukas.
4.  Galite keisti kepimo laiką, jei reikia. Pasukite Laiko / svorio ratuką padidinti arba 
     sumažinti maisto gaminimo laiką. Laikas gali būti padidintas / sumažintas 
     1 minutės žingsniais, iki 10 minučių. Sukant ratuką iki nulio, maisto ruošimas
     baigsis.
5.  Vandens rezervuarą galima papildyti bet kada gaminimo metu, tam nereikia liesti 
     Stop / Atšaukti.
6.  Gali prireikti nuvalyti vandens perteklių ertmėje po virimo garuose.

Atsargiai
Priedai ir orkaitė labai greitai įkaista. Naudokite apsaugines pirštines.
Išimant maisto produktą ar maisto ruošimo priedus, karštas vanduo gali lašėti nuo 
orkaitės viršaus.
Garo gali išlėkti, kai atidarote dureles. Jei orkaitėje yra garo, neimkite nieko plikomis 
rankomis! Nudegimų pavojus! Naudokite apsaugines pirštines.
Būkite atsargūs išimdami lašų padėklą. Nuvalykite vandenį, varvantį iš kairės 
orkaitės pusės. Tai normalu.

Lietimas Galios
lygis Temperatūra

Vienas
kartas

Dukart

3 kartai

Garas 1

Garas 2

Garas 3

Lietuvių k.

Aukštas

Vidutinis

Žemas
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Vandens rezervuaro naudojimas
Atsargiai išimkite vandens rezervuarą iš orkaitės. Nuimkite dangtelį ir pripilkite vandens 
iš krano (nenaudokite mineralinio vandens). Uždenkite ir įdėkite atgal į orkaitę. 
Užtikrinkite, kad dangtelis būtų sandariai uždarytas ir saugiai uždėtas, kitaip gali 
atsirasti nuotėkis. Vandens rezervuarą rekomenduojama valyti šiltu vandeniu kartą 
per savaitę.

Troškinimas garuose

Atsargiai
Priedai ir orkaitė labai greitai įkaista. Naudokite apsaugines pirštines.

Priedo naudojimas
Kepant garuose, dėkite maistą tiesiai ant 
orkaitės priedo viršutinėje lentynos padėtyje. 
Garuose galima kepti didesnius maisto 
produktus. Įdėkite keptuvę į apatinę lentynos 
padėtį. Kepant garuose, sultys surenkamos 
į vandens lėkštę.

Naudokite Orkaitės pirštines imant priedą, 
nes jis bus labai karštas, kaip ir orkaitės 
stogas ir sienos.
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Nurodymai

1.  Mikrobangų galios nėra tik garų      
     programoje.

2.  Naudokite numatytus priedus, kaip 
     paaiškinta pirmiau.

3.  Garai veiks tik tada, kai durelės uždarytos.

4.  Virimo metu ir po jo su garų funkcija, 
     neatidarykite orkaitės durelių, kai veidas 
     yra labai arti orkaitės. Reikia imtis 
     atsargumo priemonių, nes atidarius 
     duris garas gali sužeisti.

5.  Visada naudokite orkaitės pirštines po 
     virimo imdami maistą ir priedus, nes 
     orkaitė ir priedai bus labai karšti.

6.  Po kiekvieno kepimo garuose atidžiai 
     išimkite padėklą iš orkaitės priekio. 
     Švelniai pastumkite pirmyn, laikydami 
     abiem rankomis. Ištuštinę nuplaukite 
     šiltu muiluotu vandeniu. Norėdami įdėti 
     iš naujo, paspauskite atgal į padėtį 
     orkaitės kojeles.

Troškinimas garuose

Lietuvių k.
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Jei reikia, veikimo metu laikykite 
Garą 2 sekundes ir 1 minutę.

Jei norite pridėti 2 ar 3 minutes, 
palieskite Garą 2 ar 3 kartus per 
3 sekundes po 2 žingsnio. Likęs 
rodomas laikas apima garo išpūtimo 
laiką.

Nustatykite ir valdykite 
norimą programą.

Pasirinktinis

( )

Ši funkcija leidžia pridėti garo kepimui (1, 2 ar 3 minutes). Yra 5 deriniai, kuriuos galite 
naudoti kepimui garuose –
MIKROBANGŲ KROSNELĖ
GRILIS
ORKAITĖ
GRILIS + MIKROBANGOS
„PANACRUNCH“ 

Pripylus vandens kepimo garuose metu pagerinamas šilumos pasiskirstymas ir 
pagerėja duonos, kepinių kepimas.

Pastaba
1.  Garo išpūtimas neveikia pašildymo režime arba 40 °C orkaitėje.
2.  Pripildykite vandens bakelį prieš naudojimą.
3.  Originali programa vis dar skaičiuoja atbuline tvarka, kai veikia kepimas garuose.
4.  Garo išpūtimo laikas negali viršyti likusio maisto gaminimo laiko.
5.  Pridedant 2 ar 3 minutes, garus reikia paliesti 2 ar 3 kartus per 3 skundžių 
     laikotarpį.
6.  Nušluostykit e vandens perteklių ertmėse aplink vandens baką po virimo garuose.
7.  Pakeisti orkaitės temperatūros bei gaminimo laiko kepant garuose garų įpurškimo 
     metu negalima.

Garo įpurškimas



35 LT

Garo įpurškimas

Maistas Maisto ruošimo režimas Garo įpurškimas
Sluoksniuotos tešlos bandelės Orkaitė ²/³ bendras laikas pailginamas 3 min. garo įpurškimas

Duona Orkaitė ²/³ bendras laikas pailginamas 3 min. garo įpurškimas

Biskvitai Orkaitė ½ bendras laikas pailginamas 3 min. garo įpurškimas

Keptos bandelės Orkaitė arba Grilis ²/³ bendras laikas pailginamas 3 min. garo įpurškimas

Atsargiai
Priedai ir orkaitė labai greitai įkaista. Naudokite apsaugines pirštines.
Išimant maisto produktą ar maisto ruošimo priedus, karštas vanduo gali lašėti 
nuo orkaitės viršaus.
Garo gali išlėkti, kai atidarote dureles. Jei orkaitėje yra garo, neimkite nieko 
plikomis rankomis! Nudegimų pavojus! Naudokite apsaugines pirštines.

Lietuvių k.
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Lietimas Galios lygis Temperatūra

Vienas kartas Garas 1 Aukštas

Dukart Garas 2 Vidutinis

3 kartai Garas 3 Žemas

Mikrobangų galią galima nustatyti
į 440 W, 300 W arba 100 W.

Grotelės lygius galima 
nustatyti į 1, 2 arba 3.

Orkaitės  100 °C – 220 °C
temperatūra.

Garas + mikrobangos
Tiesiai ant orkaitės baze mikrobangų 
krosnelėje ir ugniai atspariomis indą.

Orkaitė arba grilis + garas
Kvadratinė „Panacrunch“ keptuvė ant 
viršutinės arba apatinės lentynos.

Kombinuotas kepimas su garais
Garą galima naudoti gaminti maistą mikrobangų krosnelėje, grotelių arba orkaitės 
režimu. Dažnai tai gali sumažinti tradicinį kepimo orkaitėje laiką ir išlaikyti drėgną 
maistą.
Orkaitės priedai

Galios ir temperatūros intervalas

Palieskite Grilio 
galią, kol norima 
reikšmė pasirodys 
ekrane (žr. lentelę 
toliau).

Pasirinkite gaminimo laiką 
sukdami Laiko / svorio ratuką. 
Ilgiausias virimo laikas yra 
30 minutės.

Palieskite Pradžios 
mygtuką. Prasidės 
kepimo programa 
ir laikas ekrane 
bus skaičiuojamas 
atgal.

arba

arba

+

Pasirinkite antrą kepimo 
režimą ir galios /
temperatūros lygį. 
Galima šildyti garuose + 
orkaitėje. Žr. psl. 29-30.
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Kombinuotas kepimas su garais

Pastaba
1.  Pripildykite vandens baką prieš naudodami garo funkciją.
2.  Maksimalus maisto ruošimo laikas šiuo režimu yra 30 minučių. Jei reikia virti 
     ilgiau nei šis laikas, iš naujo pripildykite vandens rezervuarą ir pakartokite 
     aukščiau aprašytą operaciją likusiam laikui.
3.  Jei veikimo metu vandens rezervuaras ištuštėja, orkaitė nustoja veikti.
4.  Ekranas nurodys vėl pripildyti vandens rezervuarą. Po naujo pripildykite 
     vandens rezervuarą ir nustatę orkaitės padėtį, palieskite Startą. Orkaitė 
     nebekeps, kol vandens rezervuaras nebus pripildytas ir paliestas Pradžios 
     mygtukas.
5.  Pašildymas garais + mikrobangų krosnelės ir garo + grilio režimu neveikia.
6.  Galite keisti kepimo laiką, jei reikia. Pasukite Laiko / svorio ratuką padidinti 
     arba sumažinti maisto gaminimo laiką. Laikas gali būti padidintas / sumažintas 
     1 minutės žingsniais, iki 10 minučių. Sukant ratuką iki nulio, maisto ruošimas 
     baigsis.
7.  Vandens rezervuarą galima papildyti bet kada gaminimo metu, tam nereikia 
     liesti Stop / Atšaukti.
8.  Gali prireikti nuvalyti vandens perteklių ertmėje po virimo garuose.
 

Nurodymai
1.  Virimo metu ir po jo su garų funkcija, neatidarykite orkaitės durelių, kai veidas 
     yra labai arti orkaitės. Reikia imtis atsargumo priemonių, nes atidarius duris 
     garas gali sužeisti.
2.  Visada naudokite krosnelės pirštines, po kepimo imdami maistą ir priedus, 
     nes krosnelė ir priedai bus labai karšti.
3.  Po kiekvieno kepimo garuose atidžiai išimkite padėklą iš orkaitės priekio. 
     Švelniai pastumkite pirmyn, laikydami abiem rankomis. Ištuštinę nuplaukite 
     šiltu muiluotu vandeniu. Norėdami įdėti iš naujo, paspauskite atgal į padėtį 
     orkaitės kojeles. (Žr. 15 psl.)

Atsargiai
1.  Priedai ir orkaitė labai greitai įkaista. Naudokite apsaugines pirštines.
2.  Išimant maisto produktą ar maisto ruošimo priedus, karštas vanduo gali lašėti 
     nuo orkaitės viršaus.
3.  Garo gali išlėkti, kai atidarote dureles. Jei orkaitėje yra garo, neimkite nieko 
     plikomis rankomis! Nudegimų pavojus! Naudokite apsaugines pirštines.
4.  Būkite atsargūs išimdami išleidimo baką.

Lietuvių k.
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Ant orkaitės pagrindo mikrobangėje ir ugniai atsparių indų šis režimas tinka kepti 
lazanijai, užkepėlėms, mėsos, bulvių patiekalams.
Sėkmingam kepimui kombinuotu režimu visada reikia naudoti ne mažiau kaip 200 g maisto. 
Mažus kiekius geriau kepti orkaitės, grilio ar garų režimu.
Neįmanoma šildyti naudojant šį kombinuotą režimą; maistas visuomet turi būti kepamas 
atidengtas. Gaminimo metu grilio lemputė mirkčios – tai normalu. 
Norėdami naudoti groteles + mikrobangų „Panacrunch“ režimu, žr. psl. 27-28.

Kombinuotas kepimas griliu ir mikrobangomis

Pastaba
1.  Pašildymas neveikia grilio + mikrobangų režimu.
2.  1000 W/600 W/270 W (maks/vidutinė/atitirpinimo) mikrobangų galia veikia 
     kombinuotuoju režimu.
3.  Galite keisti kepimo laiką, jei reikia. Pasukite Laiko / svorio ratuką padidinti arba 
     sumažinti maisto gaminimo laiką. Laikas gali būti padidintas / sumažintas 
     1 minutės žingsniais, iki 10 minučių. Sukant ratuką iki nulio, maisto ruošimas 
     baigsis.
4.  Norėdami apversti maistą, patraukite durų rankeną žemyn, norėdami atidaryti, 
     tada apverskite maistą, uždarykite orkaitę, dureles ir palieskite Pradžios mygtuką. 
     Krosnelės ekranas toliau skaičiuos likusį kepimo laiką.

 

Palieskite Pradžios mygtuką.

Pasirinkite gaminimo 
laiką sukdami Laiko / 
svorio ratuką. 
Ilgiausias virimo 
laikas yra 90 minutės.

Lietimas          Galios lygis     Galingumas

Vienas kartas  Grill 1 (aukštas)         1200 W

 Dukart        Grilis 2 (vidutinis)        850 W

3 kartai         Grilis 3 (žemas)         650 W

Lietimas        Galios lygis   Galingumas

Palieskite Grilį, norėdami pasirinkti 
norimą Grilio galingumo lygį.

Palieskite mikro galią, norėdami 
pasirinkti norimą mikro galios lygį. 
1000 W / 600 W / 270 W (maks /
vidutinė / atitirpinimo) galia neveikia.

Vienas kartas          Žemas            440 W

 Dukart       

3 kartai      Šiltas        100 W

 Virti ant
silpnos  300 W       
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Indų naudojimas
Negalima naudoti plastikinių mikrobangų indų su mišriomis programomis 
(nebent jie tinka mišriam maisto ruošimui). Indai turi atlaikyti viršutinių grotelių 
karštį – idealiai tinka ugniai atsparus stiklas, pvz., „Pyrex®“ arba keramika.

Atsargiai
Priedai ir orkaitė labai greitai įkaista. Naudokite apsaugines pirštines.

Rekomendacijos
Maistas visada turi kepti atidengtas.

Tiesiai ant orkaitės baze 
mikrobangų krosnelėje ir 
ugniai atspariomis indą. 

Kepimo laikas nurodytas kepimo lentelėse ir kepimo knygos receptuose. 
Maisto produktai visada turi kepti, kol paruduos ir bus karšti.

Kombinuotas kepimas griliu ir mikrobangomis

Lietuvių k.
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Maisto gaminimas keliais etapais

Palieskite mikro galią, 
norėdami pasirinkti 
norimą galios lygį.

Palieskite mikro galią, 
norėdami pasirinkti 
norimą galios lygį.

2 arba 3 etapas maisto ruošimo

Pasirinkite gaminimo laiką 
sukdami Laiko / svorio ratuką.

Pasirinkite gaminimo laiką 
sukdami laiko / svorio ratuką.

Palieskite Pradžios mygtuką. 
Prasidės kepimo programa 
ir laikas ekrane bus 
skaičiuojamas atgal.
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Maisto gaminimas keliais etapais

Paspauskite Mikrobangų galią du 
kartus, norėdami pasirinkti 270 W.

Paspauskite mikrobangų 
galią vieną kartą ir 
pasirinkite didžiausią 
galią (1000 W).

Palieskite Pradžios mygtuką.

Nustatykite kepimo laiką 
2 min naudodami 
Laiko / svorio ratuką.

Pasirinkite gaminimo laiką 
iki 3 minučių sukant 
Laiko / svorio ratuką.

Pavyzdys:
270 W (atitirpinimas) 2 min ir maisto kepimas 1000 W (maks.) 3 min.

Pastaba
1.  3 etapų maisto ruošimui įveskite kitą kepimo programą prieš paspausdami 
     Pradžios mygtuką.
2.  Kepimo metu paspaudus Stop / Atšaukti vieną kartą, prietaisas bus sustabdytas. 
     Paspaudus Pradėti, nustatyta programa bus tęsiama toliau. Paspaudus Stop / 
     Atšaukti du kartus, prietaisas sustos ir išvalys tai, kas buvo užprogramuota.
3.  Kol prietaisas neveikia, paspaudus Stop / Atšaukti, pasirinkta programa bus 
     išvalyta.
4.  Auto programos negalima naudoti su kelių pakopų maisto ruošimu.
5.  Orkaitės ir „Panacrunch” programų negalima naudoti su kelių pakopų maisto 
     ruošimu.

Lietuvių k.
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Pastaba
1.  3 etapų maisto ruošimui įveskite kitą kepimo programą prieš paspausdami 
     Pradėti.
2.  Kepimo metu paspaudus Stop / Atšaukti vieną kartą, prietaisas bus sustabdytas. 
     Paspaudus Pradėti, nustatyta programa bus tęsiama toliau. Paspaudus Stop / 
     Atšaukti du kartus, prietaisas sustos ir išvalys tai, kas buvo užprogramuota.
3.  Kol prietaisas neveikia, paspaudus Stop / Atšaukti, pasirinkta programa bus 
     išvalyta.
4.  Auto programos negalima naudoti su kelių pakopų maisto ruošimu.
5.  Orkaitės ir „Panacrunch” programų negalima naudoti su kelių pakopų maisto 
     ruošimu.

Maisto gaminimas keliais etapais

Paspauskite Grilio 
galią 3 kartus ir 
pasirinkite 3 grilio lygį 
(žemas).

Paspauskite mikrobangų 
galią keturis kartus ir 
pasirinkite žemą galią 
(440 W).

Palieskite Pradžios mygtuką. 
Prasidės kepimo programa 
ir laikas ekrane bus 
skaičiuojamas atgal.

Pasirinkite gaminimo 
laiką iki 4 minučių sukant 
Laiko / svorio ratuką.

Pasirinkite gaminimo laiką 
iki 5 minučių sukdami 
Laiko / svorio ratuką

Pavyzdys:
Grilis 3 žemoje temperatūroje 4 minutes ir maisto ruošimas silpna galia (440 W) 
5 minutes.
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Laikmačio naudojimas

Pasirinkite
kepimo metodą

ir laiką

Nustatykite kepimo 
programą, įvesdami 
reikalingą gaminimo 
metodą ir laiką.

Palieskite mikro 
galią dar kartą.

Palieskite mikro 
galią 5 kartus.

Palieskite Laikmatį /
laikrodį vieną kartą. 

Palieskite Laikmatį /
laikrodį vieną kartą.

Palieskite 
Pradžios 
mygtuką.

Palieskite 
Pradžios 
mygtuką.

Nustatykite atidėjimo laiką 
sukant Laiko / svorio ratuką 
(skalė iki 9 val.).

Pasirinkite gaminimo laiką 
iki 1 minučių sukdami 
Laiko / svorio ratuką

Nustatykite kepimo laiką
10 minučių naudojant 
Laiko / svorio ratuką.

Pasirinkite gaminimo laiką 
iki 20 minučių sukant 
Laiko / svorio ratuką.

Kepimo pradžios atidėjimas
Naudodami laikmatį, galite užprogramuoti vėlesnę kepimo pradžią.

Pavyzdys:
Pradžios atidėjimas: 1 val 1000 W (maks.): 10 min.  300 W (lėtas virimas): 20 min

Pastaba
1.  Galima užprogramuoti trečiąjį maisto ruošimo etapą, įskaitant uždelsimo laiką.
2.  Jei per budėjimo laiką ar minučių laikmatį atidaromos durelės, laikas ekrane 
     bus ir toliau skaičiuojamas atgal.
3.  Jeigu užprogramuotas uždelsimo laikas viršija vieną valandą, laikas bus 
     skaičiuojamas minutėmis. Jei šis laikas trumpesnis nei viena valanda, laikas 
     bus skaičiuojamas sekundėmis.
4.  Uždelsimo laiko negalima užprogramuoti prieš auto programą.

Lietuvių k.
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Kaip nustatyti nuolatinį laiką
Naudodami laikmatį, galite užprogramuoti Budėjimo laiką baigus maisto ruošimą arba 
užprogramuoti orkaitę kaip minučių laikmatį.

Pavyzdys:
1000 W (Maks.): 4 min Laukimo laikas: 5 min 1000 W (Maks.): 2 min

Laikmačio naudojimas 

Palieskite mikro galią 
vieną kartą.

Palieskite Laikmatį /
laikrodį vieną kartą.

Palieskite mikro 
galią vieną kartą.

Pasirinkite gaminimo laiką
iki 5 minučių sukant 
Laiko / svorio ratuką.

Pasirinkite gaminimo laiką 
iki 2 minučių sukant 
Laiko / svorio ratuką.

Palieskite 
Pradžios 
mygtuką.

Pasirinkite gaminimo laiką
iki 4 minučių sukant 
Laiko / svorio ratuką.

Pasirinkite
kepimo metodą

ir laiką

Nustatykite kepimo 
programą, įvesdami 
reikalingą gaminimo 
metodą ir laiką.

Palieskite Laikmatį /
laikrodį vieną kartą.

Palieskite 
Pradžios 
mygtuką.

Nustatykite gaminimo laiką 
naudojant Laiko / svorio 
ratuką (iki 9 val.).

Pastaba
1.  Galima užprogramuoti trečiąjį maisto ruošimo etapą, įskaitant laukimo laiką.
2. Jei per budėjimo laiką ar minučių laikmatį atidaromos durelės, laikas ekrane bus
     ir toliau skaičiuojamas atgal.
3.  Jeigu užprogramuotas uždelsimo laikas viršija vieną valandą, laikas bus 
     skaičiuojamas minutėmis. Jei šis laikas trumpesnis nei viena valanda, 
     laikas bus skaičiuojamas sekundėmis.
4.  Ši funkcija taip pat gali būti naudojama kaip minučių laikmatis. Tokiu atveju 
     paspauskite laikmatį, nustatykite laiką ir paspauskite Pradėti.
5.  Budėjimo laikas negali būti programuojamas po auto programos.
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Turbo atitirpinimas
Ši funkcija leidžia atitirpinti maltą mėsą, pjausnius, vištienos porcijas, mėsos gabalus 
ir duoną. Palieskite turbo atitirpinimą, norėdami pasirinkti tinkamą atitirpinimo 
kategoriją ir tada įveskite maisto masę gramais (žr. 46-47 psl.).

Maisto produktus reikia dėti į tinkamą indą, sveikas vištas ir mėsos gabalus reikia dėti ant 
apverstos lėkštės arba į mikrobangoms tinkamą indą. Kapotiniai, vištienos porcijos ir 
griežinėliai turėtų duonos būti dedami vienu sluoksniu. Nereikia uždengti maisto.

Automatinių svorio atitirpinimo programų principas leidžia tolygiai ir greitai atitirpinti maistą. 
Sistema naudoja atsitiktinę pulsuojančios mikrobangų energijos seką, kuri pagreitina 
atitirpinimo procesą. Programos metu orkaitė pyptels, primindama, kad reikia patikrinti maistą. 
Labai svarbu, dažnai apversti ir maišyti maistą, o jei reikia – pridengti. Išgirdę pirmąjį 
pyptelėjimą turėtumėte įjungti ir uždengti (jei įmanoma). Išgirdę antrą pyptelėjimą, 
apverskite arba perpjaukite maistą.

Pastaba
1.  Tikrinkite maisto produktus atšildymo metu. Maisto produktų atšildymo greitis 
     skiriasi.
2.  Nereikia uždengti maisto.
3.  Visada apverskite arba maišykite maistą, ypač kai orkaitė pypsi. Uždenkite, 
     jei reikia (Žr. 5 punktą.)
4.  Smulkintą mėsą/pjausnius/vištienos porcijas reikia kaip galima greičiau suskaidyti 
     arba atskirti ir sudėti vienu sluoksniu.
5.  Uždengus, maistas neužverda. Tai labai svarbu, atitirpinant viščiukus ir mėsos 
     gabalus. išorė atitirpsta pirmiausia, tad reikia apsaugoti sparnelius / krūtinėlę /
     riebalų sluoksnius aliuminio folija, prismeigta su kokteilių lazdelėmis.
6.  Leiskite pastovėti, kad maisto produkto centras taip pat atitirptų (mažiausiai 
     1-2 valandas mėsos gabalams ir viščiukams).
7.  Jei ekrane pasirodys langas KARŠTAS, orkaitės temperatūra yra per aukšta dėl 
     ankstesnio naudojimo ir automatinės programos nustatyti negalima. Maisto 
     gaminimo režimas ir laikas gali būti nustatytas ir rankiniu būdu.

1-as pyptelėjimas
Apversti arba pridengti

1-as pyptelėjimas
Apversti arba pridengti

2-as pyptelėjimas
Apversti arba perpjauti

Lietuvių k.
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Turbo atitirpinimas
Naudodami šią funkciją, galite atitirpinti šaldytą maistą, atsižvelgiant į jo svorį. 
Pasirinkite kategoriją ir nustatykite maisto svorį. Svoris yra užprogramuotas gramais. 
Greitam pasirinkimui svoris prasideda nuo dažniausiai naudojamų svorių kiekvienai 
programai.

Paspauskite Turbo atitirpinimą 
Paspauskite „Maži gabalėliai“ 
Dvigubai didesnis gabalai. 
Trigubas kiekis duonos.

Programa   Svoris Instrukcijos

1. SMULKŪS
GABALIUKAI 100 - 1200 g

Norint atitirpinti mažus mėsos, vištienos gabalus, 
pjausnius, kepsnius, maltą mėsą. Dėkite ant lėkštės 
ar negilaus „Pyrex“ indo. Pasirinkite programos 
numerį 1. Įveskite mažų gabalų svorį. Palieskite 
Pradžios mygtuką. Supypsėjus, pasukite ir apverskite.

2. DIDELIS 
GABALAS

400 - 2000 g

Norint atitirpinti visą viščiuką, mėsos gabalus. Dėkite 
ant apverstos lėkštės ant plokštelės. Pasirinkite 
programos numerį 2. Įveskite didelio gabalo svorį. 
Palieskite Pradžios mygtuką. Supypsėjus, pasukite 
ir apverskite.

3.   DUONA 100 - 900 g

Norint atitirpinti vyniotinius, bandeles, duonos 
griežinėlius ir duoną. Padėkite ant lėkštės. Pasirinkite 
programos numerį 3. Įveskite duonos svorį. Palieskite 
Pradžios mygtuką. Apverskite, orkaitei supypsėjus.

Įveskite laiką sukdami Laiko / svorio 
ratuką. Sukant Laiko / svorio ratuką 
lėtai, bus skaičiuojama 10 g 
žingsniais.

Palieskite 
Pradžios 
mygtuką.
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Pastaba
1.  Maisto forma ir dydis nulemia, kiek daugiausia maisto telpa į krosnelę.
2.  Leiskite pastovėti, kad maistas būtų visiškai atšildytas.
3.  Jei ekrane pasirodys langas KARŠTAS, orkaitės temperatūra yra per aukšta 
     dėl ankstesnio naudojimo ir automatinės programos nustatyti negalima. 
     Maisto gaminimo režimas ir laikas gali būti nustatytas ir rankiniu būdu.

Nurodymai
1. MAŽI GABALIUKAI (faršas/kapotiniai/vištienos porcijos)

Kapotinius ir vištienos dalis reikia išdėstyti vienu sluoksniu ir dažnai apversti 
atšildymo metu. Atšildymo metu faršą reikia dažnai suskaidyti į smulkesnes 
dalis ir tai geriausiai atlikti dideliame negiliame „Pyrex“ inde. 
Palaikykite 20-30 minučių. Netinka dešroms, jas galima atšildyti rankiniu 
būdu. 
Žr. atitirpinimo diagramą iš maisto ruošimo knygos 24 psl.

2. DIDELIS GABALAS
Visas vištas ir mėsos gabalu atitirpinimo metu reikės uždengti, ypač jei jie 
yra riebūs. Taip išoriniai maisto sluoksniai neims kepti. Apsaugokite sparnus, 
krūtinę ir riebalų vietas aliuminio folija, prismekite ją kokteilių lazdelėmis. 
Neleiskite folijai liestis su orkaitės sienelėmis. Po atšildymo reikia 
palaukti bent 1-2 valandas.

3. DUONA
Ši programa tinka smulkiems produktams, kuriuos reikia reikalingi vartoti, 
po atšildymo jie gali būti šilti. Kepalus su šia programa taip pat galima 
atšildyti, bet tai reikės palaikyti, kad atitirptų ir produkto vidus. Laukimo 
laikas gali būti sutrumpintas, jei griežinėliai yra atskirti, o vyniotiniai ir duona 
perpjauti per pusę. Atšildymo metu produktus reikia vartyti. 
Palaikykite 10-30 minučių. Didelius gabalus reiks atitirpinti ilgiau. 
Ši programa netinka grietininiams pyragams ar desertams, pvz., 
sūrio tortams.

Turbo atitirpinimas

Lietuvių k.
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Auto garų programos

GaraiKvadratinė „Panacrunch“ 
keptuvė

Pasirinkus automatinę programą, ekrane bus rodomi gaminimo režimo, kuris bus 
naudojamas, simboliai, ir reikalingi priedai. Simboliai aprašyti toliau:

Ši funkcija leidžia kepti garuose kai kuriuos mėgstamus maisto produktus, nustatant 
tik svorį. Orkaitė automatiškai nustato garų lygį ir gaminimo laiką. Pasirinkite kategoriją 
ir nustatykite maisto svorį. Svoris yra užprogramuotas gramais.
Greitam pasirinkimui svoris prasideda nuo dažniausiai naudojamų svorių kiekvienai 
programai.

Pasirinkite norimą automatinę 
garų programą. Maisto 
kategorija rodoma lange.

Palieskite Pradžios 
mygtuką. Prasidės 
kepimo programa ir 
laikas ekrane bus 
skaičiuojamas atgal.

Įveskite laiką sukdami Laiko / svorio 
ratuką. Sukant Laiko / svorio ratuką 
lėtai, bus skaičiuojama 10 g žingsniais.

Nurodymai
1.   Automatinė garų programa turi būti naudojama tik aprašytiems maisto 
      produktams.
2.   Virkite tik nurodyto svorio maisto produktus.
3.   Visada pasverkite maistą, nesivadovaukite informacija ant pakuotės.
4.   Naudokite tik 49-50 puslapiuose nurodytus priedus.
5.   Didesnio svorio vištienos krūtinėlei ir ryžiams su automatinėmis programomis 
      reikia iš naujo užpildyti vandens rezervuarą maisto gaminimo metu.
6.   Neuždenkite maisto produktų kepdami su automatinėmis garo programomis.
7.   Dauguma maisto produktų būna skanesni, juos palaikius po kepimo su Auto 
      programa, nes šiluma patenka giliau į centrą.
8.   Jei norite daryti pakeitimus, prieš patiekiant patikrinkite, ar maistas yra gerai 
      iškepė ir karštas.
9.   Laikoma, kad šaldyto maisto temperatūra yra nuo -18 ° C iki -20 °C. Laikoma, 
      kad atšaldyto maisto temperatūra yra nuo 5 °C iki +8 °C (šaldytuvo temperatūra).
10. Jei ekrane pasirodys langas KARŠTAS, orkaitės temperatūra yra per aukšta 
      dėl ankstesnio naudojimo ir automatinės programos nustatyti negalima. 
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Auto garų programos

Programa              Svoris Nurodymai

4. ŠVIEŽIOS 
DARŽOVĖS 200 g - 320 g

Tinka virti garuose šviežias daržoves, 
pvz., morkas, brokolius, žiedinius 
kopūstus, šparagines pupeles. 
Pripildykite vandens rezervuarą. 
Dėkite paruoštas daržoves ant 
kvadratinės „Panacrunch“ keptuvės. 
Padėkite viršutinėje lentynos padėtyje. 
Pasirinkite programos numerį 4. 
Įveskite šviežių daržovių svorį. 
Palieskite Pradžios mygtuką. 

5. ŠALDYTOS 
DARŽOVĖS 200 g - 320 g

Tinka virti garuose šaldytas daržoves, 
pvz., morkas, brokolius, žiedinius 
kopūstus, šparagines pupeles. 
Pripildykite vandens rezervuarą. 
Dėkite daržoves ant kvadratinės 
„Panacrunch“ keptuvės. Padėkite 
viršutinėje lentynos padėtyje. 
Pasirinkite programos numerį 5. 
Įveskite šaldytų daržovių svorį. 
Palieskite Pradžios mygtuką.

6. BULVĖS 200 g - 500 g

Tinka virti garuose bulves. 
Pripildykite vandens rezervuarą. 
Nulupkite bulves ir supjaustykite 
vienodo dydžio gabalėliais. Dėkite 
paruoštas bulves ant kvadratinės 
„Panacrunch“ keptuvės. Padėkite 
viršutinėje lentynos padėtyje. 
Pasirinkite programos numerį 6. 
Įveskite bulvių svorį.
Palieskite Pradžios mygtuką.

7. VIŠTIENOS 
KRŪTINĖLĖ 200 g - 650 g

Tinka virti šviežios vištienos 
krūtinėles. Kiekviena vištienos 
krūtinėlė turėtų sverti 100-250 g. 
Pripildykite vandens rezervuarą. 
Dėkite vištieną ant kvadratinės 
„Panacrunch“ keptuvės. Padėkite 
viršutinėje lentynos padėtyje.
Pasirinkite programos numerį 7. 
Įveskite vištienos krūtinėlės svorį. 
Palieskite Pradžios mygtuką. 
Patikrinkite vandens rezervuarą 
kepimo metu ir papildykite vandens, 
jei reikia. 

Lietuvių k.

Standartinių
priedų komplektas
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Auto garų programos

Programa              Svoris Nurodymai

8. ŠVIEŽIOS
ŽUVIES FILE 200 g - 500 g

Tinka kepti šviežios žuvies filė, pvz., 
lašišos, menkės, juodadėmės menkės, 
jūrinės plekšnės. Pripildykite 
vandens rezervuarą. Dėkite šviežią 
žuvį ant kvadratinės „Panacrunch“ 
keptuvės. Padėkite viršutinėje 
lentynos padėtyje. Pasirinkite 
programos numerį 8. Įveskite šviežios 
žuvies svorį. Palieskite Pradžios 
mygtuką. 

9. ŠALDYTOS 
ŽUVIES FILE 200 g - 500 g

Tinka kepti šaldytos žuvies filė, pvz., 
lašiša lašišos, menkės, juodadėmės 
menkės, jūrinės plekšnės. Pripildykite 
vandens rezervuarą. Dėkite šaldytas 
žuvis ant kvadratinės „Panacrunch“ 
keptuvės. Padėkite viršutinėje 
lentynos padėtyje. 
Pasirinkite programos numerį 9. 
Įveskite šaldytos  žuvies svorį. 
Palieskite Pradžios mygtuką. 

10. RYŽIAI 100 g - 200 g

Tinka kepti pikantiškus ryžių 
patiekalus (Tailando, basmati, 
jazminų, ilgagrūdžių), ne pudingo 
ryžius.
Nuplaukite ryžius šaltu vandeniu. 
Pripildykite vandens rezervuarą. 
Dėkite ryžius į negilų „Pyrex®“ indą. 
Įpilkite 3 dalis šalto vandens ir įberkite 
2 dalis ryžių. Neuždenkite. 
Padėkite patiekalą ant kvadratinės 
„Panacrunch“ keptuvės. 
Padėkite viršutinėje lentynos padėtyje. 
Pasirinkite programos numerį 10. 
Įveskite tik ryžių svorį. 
Palieskite Pradžios mygtuką. 
Patikrinkite vandens lygį virimo metu 
ir jei reikia, papildykite.
 

Standartinių
priedų komplektas
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Automatinio kepimo programos
Ši funkcija leidžia kepti kai kuriuos mėgstamus maisto produktus, nustatant tik svorį. 
Orkaitė automatiškai nustato mikrobangų galios lygį ir/arba kombinuotojo kepimo lygį 
ir kepimo laiką. Pasirinkite kategoriją ir nustatykite maisto svorį.
Svoris yra užprogramuotas gramais. Greitam pasirinkimui svoris prasideda nuo 
dažniausiai naudojamų svorių kiekvienai programai.

Pasirinkite norimą automatinio 
svorio programą. Maisto 
kategorija rodoma lange.

Palieskite Pradžios mygtuką. 
Prasidės kepimo programa 
ir laikas ekrane bus 
skaičiuojamas atgal.

Pavyzdys:

Nurodymai
1.  Automatinės kepimo programos turi būti naudojamos tik aprašytiems maisto 
     produktams.
2.  Virkite tik nurodyto svorio maisto produktus.
3.  Visada pasverkite maistą, nesivadovaukite informacija ant pakuotės.
4.  Laikoma, kad šaldyto maisto temperatūra yra nuo -18 ° C iki -20 °C. Laikoma, kad 
     atšaldyto maisto temperatūra yra nuo 5 °C iki +8 °C (šaldytuvo temperatūra).
5.  Priedas yra nenaudojamas su automatinėmis programomis. Indai dedami tiesiai 
     ant orkaitės padėklo.
6.  11–16 programos yra tik mikrobangų. Programa 17 naudoja mikrobangų 
     krosnelės + grilio derinį.
7.  Dauguma maisto produktų būna skanesni, juos palaikius po kepimo su Auto 
     programa, nes šiluma patenka giliau į centrą.
8.  Jei norite daryti pakeitimus, prieš patiekiant patikrinkite, ar maistas yra gerai 
     iškepė ir karštas.
9.  Jei ekrane pasirodys langas KARŠTAS, orkaitės temperatūra yra per aukšta dėl 
     ankstesnio naudojimo ir automatinės programos nustatyti negalima. Maisto 
     gaminimo režimas ir laikas gali būti nustatytas ir rankiniu būdu.

Įveskite laiką sukdami 
Laiko / svorio ratuką. Sukant 
Laiko / svorio ratuką lėtai, 
bus skaičiuojama 10 g 
žingsniais.

GrotelėsMikro galia

Pasirinkus automatinę programą, ekrane bus rodomi gaminimo režimo, kuris bus naudojamas, 
simboliai, ir reikalingi priedai. Simboliai aprašyti toliau:

Lietuvių k.
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Automatinio kepimo programos
Programa  Svoris Nurodymai

11. ATVĖSINTAS 
MAISTAS 200 g - 1000 g

Pašildyti anksčiau virtą maistą. Maistas turi būti 
šildytuvo temperatūros, apytiksliai + 5 °C. Šildykite 
inde, kuriame pirkote. Aštriu peiliu pradurkite lipnią 
plėvelę vieną kartą centre ir keturis kartus aplink 
kraštą. Perkėlus maistą į indą, uždenkite pradurta 
plėvele. Dėkite pakuotę ant orkaitės pagrindo. 
Pasirinkite programos numerį 11. Įveskite valgio 
svorį ir palieskite Pradėti. Pamaišykite, orkaitei 
supypsėjus. Vėl pamaišykite programos pabaigoje 
ir leiskite keletą minučių pastovėti. Didelius mėsos 
gabalus / žuvį su padažu gali reikėti gaminti ilgiau. 
Ši programa netinka krakmolingiems maisto 
produktams, pavyzdžiui, ryžiams, makaronams ar 
bulvėms. Maistą netaisyklingos formos dubenyse 
gali tekti ilgiau virti.

12. ŠALDYTI 
MILTINIAI 
VALGIAI

200 g - 1000 g

Norint pašildyti anksčiau virtą maistą. Visi maisto 
produktai turi būti iš anksto išvirti ir užšaldyti (-18 °C). 
Pašildyti įsigytą indelį su maistu. Aštriu peiliu 
pradurkite lipnią plėvelę vieną kartą centre ir keturis 
kartus aplink kraštą. Perkėlus maistą į indą, uždenkite 
pradurta plėvele. Dėkite pakuotę ant orkaitės 
pagrindo. Pasirinkite programos numerį 12. Įveskite 
šaldyto maisto svorį. Palieskite Pradžios mygtuką. 
Pamaišykite, orkaitei supypsėjus ir supjaustykite 
gabalus į mažesnius. Vėl pamaišykite programos 
pabaigoje ir leiskite keletą minučių pastovėti. Didelius 
mėsos gabalus / žuvį su padažu gali reikėti gaminti 
ilgiau. Ši programa netinka krakmolingiems maisto 
produktams, pavyzdžiui, ryžiams, makaronams ar 
bulvėms. Maistą netaisyklingos formos dubenyse 
gali tekti ilgiau virti.

13. ŠVIEŽIOS 
DARŽOVĖS 200 g - 1000 g

Tinka kepti šviežias daržoves, pvz., morkas, 
brokolius, žiedinius kopūstus, šparagines pupeles. 
Įdėkite paruoštas daržoves į tinkamo dydžio „Pyrex®“ 
indą. Pašlakstykite 1 arb. šaukšteliu vandens 100 g 
daržovių. Uždenkite dangčiu arba subadyta lipnia 
plėvele. Dėkite maistą į indą ant orkaitės pa. 
Pasirinkite automatinio kepimo programą 13. Įveskite 
šviežių daržovių svorį. Palieskite Pradžios mygtuką. 
Pamaišykite, orkaitei supypsėjus.
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14. ŠALDYTOS 
DARŽOVĖS 200 g - 1000 g

Tinka kepti šaldytas daržoves, pvz., morkas, brokolius, 
žiedinius kopūstus, šparagines pupeles. Įdėkite paruoštas
daržoves į tinkamo dydžio „Pyrex®“ indą. Pašlakstykite 
15-45 ml (1-3 arb. šaukšteliais) vandens. Uždenkite 
dangčiu arba subadyta lipnia plėvele. Dėkite pakuotę 
ant orkaitės pagrindo. Pasirinkite automatinio kepimo 
programą 14. Įveskite šaldytų daržovių svorį. Palieskite 
Pradžios mygtuką. Pamaišykite, orkaitei supypsėjus.

15. ŠVIEŽIOS
ŽUVIES FILE 200 g - 800 g

Tinka kepti šviežios žuvies filė, pvz., lašišos, menkės, 
juodadėmės menkės, jūrinės plekšnės. Dėkite ryžius į 
negilų „Pyrex®“ indą. Susmulkinkite plonesnėmis 
porcijomis. Patikrinkite, ar žuvys nepersidengia. 
Užlankstykite plonus kraštus. Įpilkite 15-45 ml (1-3 arb. 
šaukštelius) vandens. Uždenkite dangčiu arba subadyta 
lipnia plėvele. Dėkite pakuotę ant orkaitės pagrindo. 
Pasirinkite automatinio kepimo programą 15. Įveskite 
šviežios žuvies svorį. Palieskite Pradžios mygtuką. 
Kepkite odelės puse žemyn ir apverskite, kai supypsės. 
Leiskite keletą minučių pastovėti.

16. VIRTOS 
BULVĖS 200 g - 1000 g

Skirta kepti bulves be lupenos. Nulupkite bulves ir 
supjaustykite vienodo dydžio gabalėliais. Dėkite 
paruoštas bulves į „Pyrex®“ indą. Pašlakstykite 15 ml 
(1 arb. šaukšteliu) vandens 100 g bulvių. Uždenkite 
dangčiu arba subadyta lipnia plėvele. Pasirinkite 
automatinio kepimo programą 16. Įveskite bulvių svorį. 
Palieskite Pradžios mygtuką. Pamaišykite, orkaitei 
supypsėjus.

17. BULVIŲ
UŽKEPĖLĖ

-

Žiūrėkite receptus žemiau. Dėkite bulvių apkepą ant 
orkaitės pagrindo. Pasirinkite automatinio kepimo 
programą 17. Lietimo pradžia (nereikia įvesti maisto 
produkto svorio). Po paruošimo leiskite pastovėti 5 min.

+

ingredients
4 porcijos
700 g luptų bulvių,
1 česnako skiltelė
70 g tarkuoto „Emmental“ sūrio, 
druskos ir pipirų,
200 ml grietinėlės, 
200 ml pieno

Indas: 1 x 25 cm negilus „Pyrex®“ indas
Priedas: nieko

 

1.  Supjaustykite bulves plonomis riekelėmis. 
     Nulupkite ir supjaustykite česnaką.
2.  Išdėstykite bulvių skilteles negiliame „Pyrex“ inde. 
     Pabarstykite česnako, pusę sūrio, druskos ir pipirų.
3.  Užpilkite grietinėlę ir pieną. Užberkite tarkuotu sūriu. 
     Dėkite ant orkaitės pagrindo.
4.  Pasirinkite automatinio kepimo programą 17. Palieskite Pradžios 
     mygtuką. Po paruošimo leiskite pastovėti 5 min.

Bulvių apkepas

Lietuvių k.

Automatinio kepimo programos
Programa  Svoris Nurodymai
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„Panacrunch“ programos
Ši funkcija leidžia kepti kai kuriuos mėgstamus maisto produktus, nustatant tik svorį. 
Orkaitė automatiškai nustato mikrobangų galios lygį ir/arba kombinuotojo kepimo lygį 
ir kepimo laiką. Pasirinkite kategoriją ir nustatykite maisto svorį. Svoris yra 
užprogramuotas gramais. Greitam pasirinkimui svoris prasideda nuo dažniausiai 
naudojamų svorių kiekvienai programai.

Pasirinkite norimą „Panacrunch“ 
programą. Maisto kategorija 
rodoma lange.

Palieskite Pradžios 
mygtuką. Prasidės 
kepimo programa ir 
laikas ekrane bus 
skaičiuojamas atgal.

Pavyzdys:

Nurodymai
1.  Automatines „Panacrunch“ programas reikia naudoti tik aprašytiems maisto 
     produktams.
2.  Virkite tik nurodyto svorio maisto produktus.
3.  Visada pasverkite maistą, nesivadovaukite informacija ant pakuotės.
4.  Laikoma, kad šaldyto maisto temperatūra yra nuo -18 ° C iki -20 °C. Laikoma, 
     kad atšaldyto maisto temperatūra yra nuo 5 °C iki +8 °C (šaldytuvo temperatūra).
5.  Programos 18-20 naudoja grilio + mikrobangų derinį. 
     Programos 21-23 naudoja garo + grilio derinį.
6.  Naudokite tik 55-56 puslapiuose nurodytus priedus.
7.  Dauguma maisto produktų būna skanesni, juos palaikius po kepimo su Auto 
     programa, nes šiluma patenka giliau į centrą.
8.  Jei norite daryti pakeitimus, prieš patiekiant patikrinkite, ar maistas yra gerai 
     iškepęs ir karštas.
9. Jei ekrane pasirodys langas KARŠTAS, orkaitės temperatūra yra per aukšta dėl 
     ankstesnio naudojimo ir automatinės programos nustatyti negalima. Maisto 
     gaminimo režimas ir laikas gali būti nustatytas ir rankiniu būdu.

Įveskite laiką sukdami Laiko / svorio 
ratuką. Sukant Laiko / svorio ratuką 
lėtai, bus skaičiuojama 10 g žingsniais.

GaraiKvadratinė 
„Panacrunch“ keptuvė

Pasirinkus automatinę programą, ekrane bus rodomi gaminimo režimo, kuris bus 
naudojamas, simboliai, ir reikalingi priedai. Simboliai aprašyti toliau:

GrilisMikro galia
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„Panacrunch“ programos

Programa Svoris Nurodymai

18. ŠALDYTŲ
BULVIŲ
PRODUKTAI

100 g - 500 g

Skirta kepti šaldytus bulvių 
traškučius ir bulvių produktus, 
pavyzdžiui, paplotėlius, vaflius ir 
t.t., paskleidus bulvių produktus 
kvadratinėje „Panacrunch“ 
keptuvėje ir uždėjus ant viršutinės 
lentynos. Pasirinkite programos 
numerį 18. Įveskite šaldytų bulvių 
svorį. Palieskite Pradžios mygtuką. 
Norėdami gauti geriausius 
rezultatus, kepkite vienu sluoksniu. 
Pastaba: bulvių produktai žymiai 
skiriasi. Siūlome patikrinti keletą 
minučių iki maisto ruošimo 
pabaigos, kad įvertinti 
apskrudinimo lygį. 
Netinka bulvių kroketams. 

19. ATVĖSINTA 
PICA 100 g - 400 g

Skirta atšildyti ir paskrudinti 
atšaldytas pirktines picas. 
Nuimkite pakuotę ir padėkite 
kvadratinėje „Panacrunch“ 
keptuvėje viršutinės lentynos 
padėtyje. Pasirinkite programos 
numerį 19. Įveskite atšaldytos 
picos svorį ir palieskite Pradėti. 
Ši programa netinka storoms 
picoms, picoms su įdarais arba 
labai plonoms picoms.

20. ŠALDYTA
PICA 300 g - 500 g

Skirta atšildyti ir paskrudinti 
šaldytas pirktines picas. Nuimkite 
pakuotę ir padėkite kvadratinėje 
„Panacrunch“ keptuvėje viršutinės 
lentynos padėtyje. Pasirinkite 
programos numerį 20. Įveskite 
šaldytos picos svorį ir palieskite 
Pradėti. Ši programa netinka 
storoms picoms, picoms su 
įdarais arba labai plonoms 
picoms. 

+

+

+

Lietuvių k.

Standartinių
priedų komplektas
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21. ŠVIEŽIOS
ŽUVIES FILE 300 g - 750 g

Skirta kepti šviežios žuvies filė, 
pvz., lašišos, menkių, juodadėmių 
menkių, iki 180 g su garais + griliu. 
Pripildykite vandens rezervuarą. 
Dėkite šviežią žuvį odele į viršų ant
kvadratinės „Panacrunch“ 
keptuvės. Patepkite odelę aliejumi. 
Padėkite viršutinėje lentynos 
padėtyje. Pasirinkite programos 
numerį 21. Įveskite šviežios žuvies 
svorį. Palieskite Pradžios mygtuką.

22. ŠVIEŽIA 
NEPJAUSTY-
TA ŽUVIS

200 g - 650 g

Skirta kepti šviežią nepjaustytą 
žuvį, pvz., upėtakius, jūros karšius, 
skumbres, jūrų ešerius, sardines, 
sveriančius 100–400 g, su garais +
griliu. Pripildykite vandens 
rezervuarą. Dėkite šviežią žuvį 
tiesiai ant kvadratinės „Panacrunch“ 
keptuvės. Prieš kepant neriebias 
žuvis (ešerius, upėtakius), patepkite 
aliejumi. Padėkite viršutinėje 
lentynos padėtyje. Pasirinkite 
programos numerį 22. Įveskite 
šviežios nepjaustytos žuvies svorį. 
Palieskite Pradžios mygtuką. 

23. VIŠTIENOS
GABALIUKAI 200 g - 650 g

Skirta kepti šviežios vištienos 
gabaliukus, pvz., vištienos 
blauzdeles ir vištienos šlauneles su 
garais + griliu. Kiekvienas vištienos 
gabalėlis  turėtų sverti 100–180 g. 
Keletą kartų pradurkite odą prieš 
kepant. Pripildykite vandens 
rezervuarą. Dėkite vištienos 
gabaliukus ant kvadratinės 
„Panacrunch“ keptuvės. Padėkite 
viršutinėje lentynos padėtyje. 
Pasirinkite programos numerį 23. 
Įveskite vištienos krūtinėlės svorį. 
Palieskite Pradžios mygtuką. 
Patikrinkite vandens rezervuarą 
kepimo metu ir papildykite vandens, 
jei reikia. 

+

+

+

„Panacrunch“ programos
Programa Svoris NurodymaiStandartinių

priedų komplektas
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Pripilkite 100 g vandens į 
vandens baką. patikrinkite, 
ar lašų padėklas yra tuščias.

Palieskite sistemos valymo mygtuką 
vieną kartą, kol ekrane pasirodys 
programa „IŠPILTI VANDENĮ“.

Palieskite Pradžios mygtuką. 
Ištuštinkite lašų padėklą 
pasibaigus programai.

F1.  VANDENS IŠLEIDIMAS
Vanduo yra pumpuojamas per sistemą siekiant išvalyti vamzdžius. 
Vanduo išbėga į lašų padėklą.

Sistemos valymo programos

Pastaba
1.  Naudokite šią programą tik su 100 g vandens rezervuaru.
2.  Neišimkite lašų padėklo vandens išpylimo programos metu.
3.  Pasibaigus programai ištuštinkite lašų padėklą ir nuplaukite tekančiu vandeniu.

Atsargiai
4.  Jei vandens nuotekų programa yra naudojama tiesiogiai po kepimo garuose 

programos, karštas vanduo gali būti nusausintas į lašinamas dėklą.

Lietuvių k.
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Padarykite 16 g citrinų rūgšties 
ir 200 g vandens tirpalą, 
supilkite tirpalą į vandens 
rezervuarą. patikrinkite, ar 
lašų padėklas yra tuščias.

Palieskite sistemos valymo 
mygtuką du kartus, kol 
ekrane pasirodys programa 
„SISTEMOS VALYMAS“.

Programai sustojus, ištuštinkite 
lašų padėklą ir užpildykite 
vandens baką (iki maks. lygio).

Palieskite Pradžios 
mygtuką. Programa 
veiks maždaug 29 min.

Palieskite Pradžios mygtuką. 
Programa veiks maždaug 1 minutę. 
Ištuštinkite lašų padėklą pasibaigus 
programai.

F2.  SISTEMOS VALYMAS
Pirmojo šios programos etapo metu sistema valoma su citrinų rūgšties tirpalu. 
Antrojo etapo metu per sistemą leidžiamas vanduo, kuris skalauja vamzdžius.

Pastaba

1. Naudojant „IŠPILTI VANDENĮ“ ir „SISTEMOS VALYMAS“ programą 

ekrane pasirodo simbolis          .
2.  Jei „SISTEMOS VALYMAS“ programa nenaudojama reguliariai, vamzdis bus 
     gauti užblokuotas, o garų pūtimas bus nebe toks efektyvus.
3.  Neišimkite lašų padėklo VANDENS IŠPYLIMO programos metu.
4.  Pasibaigus programai ištuštinkite lašų padėklą ir nuplaukite tekančiu vandeniu 
     iš krano.

Sistemos valymo programos
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Išimkite vandens rezervuarą ir išvalykite 
skyrių, kuriame laikomas vandens 
rezervuaras.

Atidarykite vandens tiekimo dangtelį, 
išimkite dangtį ir vamzdžio dangtelį ir 
išvalykite.

Vamzdžio dangtelis

Turi būti nukreiptas į apačią

Jei vamzdžio dangtelį sunku išimti, pasukiokite į šonus. 
Kai dėsite atgal, įsitikinkite, kad vamzdis būtų nukreiptas 
žemyn (žr. diagramą).

Rezervuaro priekį taip pat galima išimti ir išvalyti.

1.  Lengvai pasukite dangtelį kol tolesnioji 
     pusė atsikabins.

2.  Sukite toliau, kol atsikabins artimoji 
     pusė.

1.  Sulygiuokite angas ant dangčio su 
     angomis ant korpuso.

2.  Įdėkite ir stumkite žemyn, kol 
     užsifiksuos.

Nuvalykite vandeniu su minkšta kempine.

Priekinio dangtelio nuėmimas
2

21

1

Vandens rezervuaro valymas

Pastaba
 Vandens rezervuarą valykite bent kartą per savaitę, kad būtų išvengta kalkių 

nuosėdų.
 Nenaudokite indaplovės valyti vandens rezervuarą ar vandens rezervuaro dalis.

Lietuvių k.

Vėl uždėkite priekinį dangtelį
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K:  Kodėl orkaitė neįsijungia ?

A:  Jei orkaitė neveikia tinkamai, patikrinkite
      tolimesnes dalis.

      1.  Ar orkaitė patikimai prijungta? Ištraukite 
           kištuką iš elektros lizdo, palaukite 
           10 sekundžių ir vėl įkiškite.

      2.  Patikrinkite jungtuvą ir saugiklį. 
           Atstatykite jungtuvą arba pakeiskite 
           saugiklį, jei jis suveikė arba perdegė.

      3.  Jei jungtuvas arba saugiklis yra 
           tvarkingi, prijunkite kitą prietaisą į 
           elektros lizdą. Jei kitas prietaisas 
           veikia, tikriausiai sugedo orkaitė. 
           Jei kitas prietaisas neveikia, 
           tikriausiai sugedo maitinimo lizdas.

           Jei atrodo, kad orkaitė sugedo, 
           kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo 
           centrą.

K:  Orkaitė kelia trikdžius TV. 
      Ar tai normalu?

A: Gali atsirasti kai kurių radijo, televizijos, 
      belaidžio interneto, belaidžio telefono, 
      kūdikio monitorių aparatų, „Bluetooth“ ar 
      kitos belaidžio ryšio įrangos trukdžiai 
      kepant mikrobangų krosnelėje. Šie 
      trukdžiai panašūs į mažų prietaisų 
      trikdžius, pavyzdžiui, maišytuvų, dulkių 
      siurblių, plaukų džiovintuvų ir t.t. 
      Tai nereiškia, kad orkaitė sugedo.

K:  Orkaitė nepriima mano programos.
      Kodėl?
A:  Orkaitė yra negali priimti neteisingos 
      programos. Pavyzdžiui, orkaitė nepriims 
      ketvirto etapo.

K:  Kartais per orkaitės angas teka 
      šiltas oras. Kodėl?

A:  Šiluma išeina iš kepimo maisto 
      gaminimo metu per ertmes. 
      Šis pašildytas oras eina iš orkaitės, 
      nesajoje cirkuliuoja oro srautas. 
      Ore nėra mikrobangų. 
      Orkaitės angų negalima užblokuoti 
      gaminimo metu.

K: Negaliu nustatyti automatinio jutiklio 
programos o ekrane rodomas 
užrašas „HOT“. Kodėl?

A:  Jei ekrane pasirodys langas KARŠTAS, 
      orkaitės temperatūra yra per aukšta 
      dėl ankstesnio naudojimo ir 
      automatinės programos nustatyti 
      negalima. Maisto gaminimo režimas 
      ir laikas gali būti nustatytas ir rankiniu 
      būdu. 

K:
 
Ar galiu naudoti standartinį 
termometrą orkaitėje?

A:  Tik jie naudojate orkaitės/grilio maisto 
      ruošimo režimą. Kai kurie metalo 
      termometrai gali sukelti orkaitės 
      kibirkščiavimą ir jų negalima naudoti 
      mikrobangų ir mišriu režimu.

K: Orkaitėje girdisi dūzgiantis garsas 
ir spragsėjimas, kai gaminama 
mišriu režimu. 
Kas kelia triukšmą?

A:  Triukšmas atsiranda, kai orkaitė 
      automatiškai persijungia iš mikrobangų 
      galios į orkaitės/grilio režimą, siekiant 
      sukurti mišraus režimo nustatymą. 
      Tai normalu.

Klausimai ir atsakymai
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Klausimai ir atsakymai
K:  Orkaitė skleidžia kvapą ir kelia 
     dūmus naudojant orkaitės, 
     kombinuotą ir grilio funkciją. 
     Kodėl?

 

A:  Po pakartotinio naudojimo 
     rekomenduojama išvalyti orkaitę 
     ir tada paleisti orkaitę be maisto. 
     Taip sudegs maisto likučiai arba 
     aliejus, kuris gali sukelti kvapą 
     ir/arba rūkti.

K:  Orkaitė nustoja virti mikrobangomis 
     ir ekrane pasirodo užrašas „H97“ 
     arba „H98“. Kodėl?

A:  Ekranas rodo orkaitės generavimo 
     sistemos gedimą. 
     Kreipkitės į įgaliotąjį priežiūros 
     centrą.

K:  Ventiliatorius veikia toliau, baigus 
     ruošti maistą. Kodėl?

A:  Panaudojus orkaitę, ventiliatoriaus 
     variklis gali sukti elektros 
     komponentus, kol jie atvės. 
     Tai normalu, ir orkaitę galite toliau 
     naudoti.

K:  Ar galiu patikrinti iš anksto nustatytą 
     orkaitės temperatūrą, kepant maistui 
     arba orkaitės pakaitinimo metu?

A:  Taip. Paspauskite orkaitės mygtuką, ir
     ekrane 2 sekundes pasirodys orkaitės 
     temperatūra.

K:  Ekrane pasirodo užrašas „D“ ir 
     orkaitė nekepa. 

A:  Orkaitė buvo užprogramuota demo 
     režimui. Šis režimas skirtas 
     mažmeninės prekybos parduotuvėms. 
     Galite išjungti šį režimą, vieną kartą 
     paspausdami mikrobangų mygtuką ir 
     4 kartus sustabdyti/atšaukti mygtuką.

K:  Žodis greitai išnyko ekrane, matau 
     tik skaičius. 
     Kodėl?

A:  Taip galėjo būti dingus elektrai, o 
     raginimas žodžiu yra išjungtas. Atjunkite 
     orkaitę kelioms sekundėms, tada įjunkite 
     vėl. Kai ekrane rodoma „88:88“, 
     spauskite Paleisti mygtuką, kol ekrane 
     pasirodys jūsų kalba. Tada nustatykite 
     laikrodį. Skaitykite 22 psl.

K:  Žodis greitai išnyko ekrane, matau
     tik skaičius. 
     Kodėl?

A:  Operacijų vadovas buvo išjungtas 
     palietus laikmatį / laikrodį 4 kartus. 
     Kai rodomas stulpelis arba paros laikas, 
     palieskite laikmatį / laikrodį 4 kartus 
     norėdami pasukti veikimo vadovą 
     atgal.

K:  Orkaitė nustoja kepti garu ir 
     kombinuotai, o ekrane pasirodo 
     užrašas „U14“. Kodėl?

A:  Vandens rezervuaras yra tuščias ir 
     operacijų vadovas išjungtas. 
     Pripildykite vandens rezervuarą,
     įdėkite atgal į orkaitę ir palieskite 
     Pradėti, norėdami atnaujinti maisto 
     kepimą. Jei naudojimo metu tai atsitiks 
     3 kartus, kepimas sustos. Paspauskite 
     Stop / Atšaukti, norėdami atstatyti.

K:  Valdymo skydelio mygtukai 
     nereaguoja, juos palietus. Kodėl?

A:  Patikrinkite, ar orkaitė yra prijungta. 
     Orkaitė gali būti nustatyta budėjimo 
     režimu. Atidarykite ir uždarykite 
     dureles, norėdami aktyvuoti.

Lietuvių k.
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Orkaitės priežiūra

Svarbu
Saugiam orkaitės eksploatavimui 
labai svarbu, kad ji būtų valoma po 
kiekvieno naudojimo. Nevalant 
krosnelės, jos paviršius gali rūdyti, 
nešvara gali turėti neigiamos įtakos 
prietaiso tarnavimo laikui ir sukelti 
kitus pavojus.

1.  Prieš valymą orkaitę išjunkite ir 
     ištraukite šakute iš lizdo.

2.  Reguliariai valykite orkaitės, durų 
     sandariklių ir durų sandarinimo zonų 
     vidų. Ištiškus maistui ar išsiliejus 
     skysčiams ant orkaitės sienelių, durų 
     sandariklių ir durų sandarinimo zonų, 
     nuvalykite jas drėgnu skudurėliu. Gali 
     būti naudojamas švelnus ploviklis, jei 
     orkaitės vidus labai susitepa. Negalima 
     naudoti jokių abrazyvinių chemikalų ar 
     ėsdinančių valiklių.

3.  Panaudojus grilį, orkaitės, garų ir 
     kombinuotą kepimą, orkaitės sieneles 
     reikia nuvalyti minkštu skudurėliu ir 
     muiluotu vandeniu. Reikia būti ypač 
     atsargiems, kad neišsiteptų langai, 
     ypač po maisto ruošimo grilio, orkaitės, 
     garų ir kombinuoto kepimo režimais. 
     Sunkiai išvalomas dėmės orkaitės viduje 
     galima pašalinti naudojant nedidelį kiekį
     įprastinio orkaitės valiklio, užpurškiamo 
     ant minkšto drėgno skudurėlio. Ištepkite 
     sunkiai išvalomas vietas, palikite 
     rekomenduojamą laiką ir tada 
     nušluostykite. Nepurkškite tiesiogiai 
     į orkaitės vidų.

4.  Po maisto ruošimo su garo funkcija, 
     nuvalykite vandens perteklių, kuris gali 
     būti kondensavęsis orkaitės viduje. 
     Ištuštinkite lašų padėklą. 
     Skaitykite 15 psl.

5.  Nenaudokite šiurkščių abrazyvų arba 
     aštrių metalinių gremžtukų valyti 
     orkaitės durelių stiklui, nes jie gali 
     subraižyti paviršių ir stiklas gali suskilti.

6.  Valykite orkaitę ir išorinius paviršius 
     drėgna šluoste. Kad nesugadintumėte 
     dalių orkaitės viduje, neleiskite 
     vandeniui patekti į ventiliacijos angas.

7.  Jei valdymo skydelis nešvarus, 
     nuvalykite jį minkštu, sausu skudurėliu. 
     Nenaudokite stiprių valiklių ar 
     abrazyvinių medžiagų ant valdymo 
     skydelio. Valant valdymo skydelį, 
     palikite praviras orkaitės dureles, kad 
     būtų užkirsta atsitiktinio įjungimo 
     galimybė. Nuvalius palieskite Stop /
     Atšaukti mygtuką, kad išvalytumėte 
     ekraną.

8.  Jei garas kaupiasi viduje arba aplink 
     krosnies durelių išorę, nuvalykite 
     minkštu skudurėliu. Taip gali atsitikti, 
     kai mikrobangų krosnelė 
     eksploatuojama didelėje drėgmėje. 
     Tai nereiškia, kad ji sugedo.
 



63 LT

Orkaitės priežiūra
9.   Orkaitės dugną reikia reguliariai 
      valyti. Tiesiog nuvalykite apatinį 
      orkaitės paviršių švelniu valikliu ir 
      karštu vandeniu. Maisto gaminimo 
      metu susidarantys garai nedaro 
      poveikio apatiniam paviršiui.

10. Kepant grilio, orkaitės, garų ir 
      kombinuoto kepimo režimais kai 
      kurie maisto produktai gali aptaškyti 
      orkaitės sieneles riebalais. Jei orkaitė 
      nevaloma, riebalai gali kauptis ir 
      orkaitės naudojimo metu ims rūkti 
      dūmai. Šias nuodegas vėliau bus 
      sunkiau valyti.

11. Negalima naudoti garo siurblio 
      valymui.

12. Orkaitės priedas visada turi būti 
      švarus, ypač naudojant mikrobangų 
      krosnelės arba kombinuoto kepimo 
      programas.

13. Ventiliacinės angos visada turi būti 
      švarios. Patikrinkite, ar nėra dulkių ar 
      kitų medžiagų, kurios gali blokuoti 
      orlaides orkaitės dešinėje. Jei orlaides 
      užsikimš, tai gali sukelti perkaitimą dėl 
      kurio orkaitė gali sugesti ir galbūt 
      sukelti pavojingas situacijas.

14. Paleiskite SISTEMOS VALYMO 
      programą, kai ekrane pasirodo simbolis. 
      (žr. p. 57-58. Vandens rezervuarą 
      valykite bent kartą per savaitę, kad 
      būtų išvengta kalkių nuosėdų. 
      Žr. psl. 59.

Lietuvių k.
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Šis gaminys yra įranga, kuri atitinka Europos EMC trikdžių (EMS = elektromagnetinis 
suderinamumas) standartą EN 55011. Pagal šį standartą, gaminys yra 2 grupės, B klasės 
įranga ir atitinka numatytas ribas. 2 grupė reiškia, kad atšildant ar gaminant maistą gali būti 
generuojama radijo dažnio energija elektromagnetinės spinduliuotės forma. B klasė reiškia, 
kad šis gaminys gali būti įprastai naudojamas buityje.

Gamintojas: „Panasonic Appliances Microwave Oven“ (Šanchajus) Co, Ltd
888, 898 Longdong Road. Pudong, Šanchajus, 201203, Kinija.

Importuotojas: „Panasonic Marketing Europe“ GmbH REP. 

ES: „Panasonic Testing Centre“
Winsbergring 15, 22525 Hamburgas, Germany (Vokietija)

Svoris ir matmenys yra apytiksliai.

Gamintojas „Panasonic“

Modelis NN-DS596M EPG

Maitinimo tiekimas 230 V  50 Hz

Veikimo dažnis: 2450 MHz

Įėjimo galia:

Maksimalus 2010 W

Mikrobangos 1000 W

Grotelės 1220 W

Orkaitė 1270 W

Garai 1020 W

Išėjimo įtampa:

Mikrobangos 1000 W (IEC-60705)

Grotelės 1200 W

Orkaitė 1250 W

Grilio kaitintuvo viršus 1200 W

Išorės matmenys 512 mm (plotis) x 400 mm (aukštis) 347 mm (gylis)

Vidaus matmenys (plotis x ilgis x aukštis) 335 mm (plotis) x 350 mm (aukštis) 238 mm (gylis)

Tuščio prietaiso svoris (apyt.) 16,4 kg

Triukšmas 56 dB

Techniniai duomenys
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