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Elektromagnetini bang veikimas
Prietaiso skleidžiamos bangos gali sutrikdyti j s televizoriaus, radijo ar kit prietais darb . Jei taip nutikt ,
nuvalykite prietaiso dureles ir užsandarinimo vietas. Kitus prietaisus laikykite kiek manoma toliau nuo

Jei pasi lyti sprendimai nepad s, susisiekite su autorizuotu technin s prieži ros centru.

Jei prietaisas ne sijungia:
- patikrinkite, ar nustatytas laikmatis.
- patikrinkite, ar durel s užsidar tinkamai.

Galimos problemos
Jei prietaisas neveikia, ekranas ne sijungia arba vaizdas jame dingin ja:
- patikrinkite, ar prietaiso kištukas saugiai kištas elektros lizd . Jei ne, ištraukite kištuk iš lizdo, palaukite
10 sekundži ir v l j junkite.
- patikrinkite, ar neatsijung srov s pertraukiklis ir ar neperdeg saugiklis.
- patikrinkite elektros lizd su kitu prietaisu.

SAUGUMO INSTRUKCIJOS
d miai perskaitykite instrukcijas ir išsaugokite jas atei iai.
D mesio: kai nustatytas grilio + šildymo režimas, vaikai prietaisu naudotis gali tik su suaugusi j
prieži ra.
Jei pažeistos prietaiso durel s, dureli užraktas ar maitinimo laidas, prietaiso naudoti negalima.
Pristatykite prietais autorizuot technin s prieži ros centr .
Nem ginkite prietaiso taisyti patys, nes tai gali b ti pavojinga.
Nešildykite skys i ar maisto produkt uždaruose induose, nes jie gali sprogti.
Vaikai gali naudotis prietaisu savarankiškai tik tuomet, kai jie bus apmokyti tai daryti saugiai ir informuoti
apie galim pavoj , kur sukelia netinkamas prietaiso naudojimas.
Aplink prietais palikite pakankamai erdv s ventiliacijai: 10 cm gale, 15 cm iš abiej pusi ir 30 cm iš
viršaus. Nenuimkite prietaiso kojeli ir neblokuokite ventiliacijos ang .
Naudokite tik tuos indus, kurie yra tinkami naudoti mikrobang krosnel se.
Kai maist šildote plastikiniuose ar popieriniuose induose / pakuot se, priži r kite prietais , nes jos gali
užsidegti.
Jei pasteb site d mus, išjunkite prietais ir ištraukite kištuk iš elektros lizdo.
Šildomi g rimai užverda grei iau, nei atrodo. Kunkuliuojantis skystis gali imti b gti iš indo j išimant,
tod l b kite atsarg s.
Kad išvengtum te nudegim , patikrinkite buteliukuose šildyto k diki maistelio temperat r . Buteliukus
sukratykite, o maist indeliuose išmaišykite.
Nešildykite žali ar virt kiaušini su lukštu, nes jie gali sprogti.
Reguliariai valykite prietais . Pašalinkite visus maisto liku ius.
Jei prietaisas nebus tinkamai priži rimas, jo tarnavimo laikas gali sutrump ti, o nešvar s paviršiai gali imti
kelti pavoj .
Prietaisas skirtas g rim ir maisto šildymui naudojant elektromagnetines bangas. Jis skirtas naudoti
namuose. Nenaudokite prietaiso lauke.

Naudojimo instrukcijos
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Apsauginis dureli užraktas
Permatomos durel s
Ventiliacijos angos
Besisukantis r mas
Stiklinis pad klas
Ekranas
Grotel s

PRIETAISO DALYS

TECHNIN S SPECIFIKACIJOS
tampa: AC V
Dažnis: 50 Hz
Veikimo dažnis: 2450 MHz
Galia: maks.1000 W
Talpa: 25 litrai
Išor s matmenys: 510 mm x 382 mm x 303 mm
Vidaus matmenys: 330 mm x 330 mm x 230 mm
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mikrobang krosnel s. Kad pagautum te stipr radijo ar televizoriaus signal , naudokite tinkamai instaliuotas
antenas.
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NAUDOJIMAS
Šildymas
Paspauskite Start/Reset mygtuk : sijungs pilna mikrobang krosnel s galia ir šildymas truks 1 minut .
Kiekvienas paspaudimas reiškia papildom minut šildymo laiko. Maksimalus laikas yra 30 min. Kai

SVARBIOS PASTABOS
Naudojant prietais , ašis, besisukantis r mas ir stiklinis pad klas visuomet turi b ti savo vietoje.
Nenaudokite prietaiso jokiems kitiems tikslams, pvz., drabuži ir popieriaus džiovinimui ar pan.
Ne junkite tuš io prietaiso: tai gali jam pakenkti.
Prietaiso viduje nelaikykite joki daikt .
Nešildykite joki produkt , kurie aplink turi membran : kiaušini tryni , bulvi , vištos kepen li ir pan.
Tokius produktus pirma subadykite šakute.
prietaiso angas nekiškite joki pašalini objekt .
Neardykite prietaiso.
Nešildykite maisto tiesiai ant stiklinio pad klo. Produktus sud kite ind , kuris yra tinkamas naudoti
mikrobang krosnel se.
Indai ir rankiai, kuri negalima d ti krosnel : metalin s keptuv s, indai su metalin mis rankenomis ar
kitomis detal mis, plastiku ar popieriumi padengti metaliniai pakuo i susegimai, indai iš melanino
(sugeria mikrobangas ir gali skilti), porceliano imitacijos indai iš stiklo ir keramikos, indai ir buteliai su
maža anga (padaž ir g rim buteliukai). Nenaudokite prast termometr : prekyboje rasite specialiai
mikrobang krosnel ms tinkam termometr .
Indus naudokite atsižvelgdami gamintojo instrukcijas.
Prietaisas n ra skirtas maisto džiovinimui.
Atminkite, kad mikrobangos šildo maist inde, o ne pat ind . Tod l net jei indo dangtis neatrodo kait s, j
nu mus iš indo pasklis karšti garai.
Visuomet patikrinkite gaminamo maisto temperat r , ypa jei j ruošiate k dikiams. Nevalgykite maisto
vos tik j iš m iš prietaiso. Leiskite jam kelet minu i pastov ti arba pamaišykite, kad karštis
pasiskirstyt tolygiai.
Jei šild te riebal ir vandens mišin (sultin ), išjunkite prietais ir leiskite jam pastov ti viduje 30 – 60
sekundži . Tik tuomet išimkite. Tai leis mišiniui nusistov ti ir pad s išvengti burbuliavimo maist d jus
šaukšt ar metus sultinio kubel .
Atminkite, kad kai kurie produktai kaista labai greitai (pvz., pudingas, džemas ir malta m sa).
Kai šildote ar gaminate maist , kuriame yra didelis kiekis riebal arba cukraus, nenaudokite plastikini
ind .
Indai gali kaisti, nes sušil s maistas ima šildyti ind . Plastikin s rankenos kaista ypa greitai. Kad
išimtum te tok ind , naudokite rankšluos ius.
Kad sumažintum te gaisro pavoj :
- neperkaitinkite maisto.
- jei prietaiso viduje yra popierini ar plastikini pakuo i , priži r kite šildymo proces .
- nuo plastikini maišeli nuimkite vielutes.
- jei užsidegt šildomas maistas ar pakuot , neatidarykite prietaiso dureli . Ištraukite kištuk iš elektros lizdo.

PASIRUOŠIMAS
Išpakuokite prietais . Pašalinkite visas plastikines dalis.
Gerai apži r kite prietais . Jei durel s pažeistos, brokuotos, matomi dubimai ar lenkimai ant dureli
stiklo, ekrano ar viduje, prietaiso nenaudokite.
Prietaisas sveria 15,5 kg. Pastatykite j ant pakankamai tvirto ir lygaus paviršiaus.
Laikykite prietais atokiau nuo karš io šaltini ir gar .
Ant prietaiso viršaus nelaikykite joki daikt .
Iš prietaiso vidaus neišimkite besisukan io r mo ir jo ašies.
Prietaisas turi b ti jungiamas tik žemint elektros lizd .
Elektros lizdas turi b ti lengvai pasiekiamoje vietoje netoli nuo paties prietaiso.
Prietaisas turi vidin saugikl (AC 250 V, 10 amper ).

Galia
100 %
70 %
50 %
30 %
10 %

PRIEŽI RA
Prieš valydami prietais , j išjunkite ir ištraukite kištuk iš lizdo.
Prietaiso vid visuomet laikykite švar . Valykite j dr gna šluoste.
Stipri valymo priemoni ir metalini kempin li naudojimas nerekomenduojamas.
Prietaiso išor nuvalykite dr gna šluoste.
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Apsauginis užraktas vaikams
Kad aktyvuotum te užrakt , vienu metu paspauskite mygtukus „1 min.“ ir „10 sek.“ ir palaikykite spaud 2
sekundes. Visi mygtukai nustos veikti. Pakartokite nurodytus veiksmus dar kart ir mygtukus atblokuosite.

Start/Reset mygtukas
Kai durel s atidarytos: paspauskite š mygtuk ir atšauksite nustatym ar program .
Kai durel s uždarytos:
- pasirinkite gaminimo program , paspauskite š mygtuk ir gaminimo / šildymo procesas prasid s.
- paspauskite ir gaminimo / šildymo procesas t sis toliau (po pauz s).
- paspauskite ir sustabdysite proces .

Ekrano žinut
P 10
P7
P5
P3
P1

Grilio funkcijai pus jus, procesas sustoja ir pasigirsta du garsiniai signalai: galite apversti maist . Uždar
dureles, paspauskite Start/Reset mygtuk ir gaminimo procesas t sis toliau. Jei maisto apversti nenorite,
prietaisas automatiškai t s gaminimo proces po 1 minut s.

Grilis / grilis + šildymas
Ši funkcija turi keturis režimus. Norim režim pasirinksite paspaud Micro/Grill mygtuk . Maksimalus
laikas: 60 min.
1 režimas: 85 % galios, ekrane rodoma žinut G-1
2 režimas: 50 % galios, ekrane rodoma žinut G-2
3 režimas: 55 % šildymo režimo, 45 % grilio režimo, ekrane rodoma žinut C-1
4 režimas: 30 % šildymo režimo, 70 % grilio režimo, ekrane rodoma žinut C-2

Atšildymas
Atsižvelgdami maisto produkt svor , paspauskite „1 min.“ (1 kg) ir „10 sek.“ (0,1 kg).
Pvz.: atšildyti 0,4 kg šaldyto maisto.
Paspauskite Micro/Grill mygtuk ir pasirinksite atšildymo funkcij .
Nustatykite svor : paspauskite „1 min.“ ir „10 sek.“ mygtukus.
Paspauskite Start/Reset mygtuk .
Pastaba: maksimalus svoris yra 2 kg.

Greitas šildymas / gaminimas
Pvz. 1: pasirinkite 100 % galios ir šildykite 5 min.
Nustatykite šildymo laik : 5 min.
Paspauskite Start mygtuk .
Pav. 2: pasirinkite 70 % galios ir šildykite 10 min.
Paspauskite Micro/Grill mygtuk ir pasirinkite 70 % galios.
Paspauskite laikma io mygtuk ir nustatykite šildymo laik : 10 min.
Paspauskite Start/Reset mygtuk .

šildymas baigsis, garsinis signalas nuskamb s penkis kartus. Kad nutrauktum te šildym , paspauskite
Start/Reset mygtuk ir palaikykite j 2 sekundes.

UAB „Krinona“ autorizuotas technin s prieži ros (serviso) centras
Neries krantin s 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt
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Saugokite ventiliacijos angas ir ekran nuo vandens. Ekranui valyti nenaudokite joki valikli . Tai
darykite minkšta sudr kinta šluoste.
Jei garai susikondensuos prietaiso viduje ar aplink dureles, nuvalykite juos minkšta šluoste.
Retsykiais išimkite stiklin pad kl ir j išvalykite. Plaukite j muiluotame vandenyje arba indaplov je.
Reguliariai plaukite besisukant r m . Tai taip pat pad s sumažinti triukšm prietaisui veikiant. R m
galite plauti indaplov je. Nepamirškite j teisingai statyti atgal viet .
sig rusius kvapus pašalinsite sumaiš puodel vandens su vienos citrinos sultimis ir š mišin pakaitin
prietaise 5 minutes. Po to nuvalykite prietaiso vid .
Jei prireikt pakeisti prietaiso lemput , susisiekite su autorizuotu technin s prieži ros centru.

