MIKROBANGŲ KROSNELĖ
BH710MW
Naudojimo instrukcijos
SAUGUMO INSTRUKCIJOS
Įdėmiai perskaitykite instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.
• Dėmesio: kai nustatytas grilio + šildymo režimas, vaikai prietaisu naudotis gali tik su suaugusiųjų
priežiūra.
• Jei pažeistos prietaiso durelės ar durelių užraktas, prietaiso naudoti negalima. Pristatykite prietaisą į
autorizuotą techninės priežiūros centrą.
• Nemėginkite prietaiso taisyti patys, nes tai gali būti pavojinga dėl elektromagnetinių bangų.
• Nešildykite skysčių ar maisto produktų uždaruose induose, nes jie gali sprogti.
• Vaikai gali savarankiškai naudotis prietaisu tik tuomet, kai jie bus apmokyti tai daryti saugiai ir informuoti
apie galimą pavojų, kurį sukelia netinkamas prietaiso naudojimas.
• Naudokite tik tuos indus, kurie yra tinkami naudoti mikrobangų krosnelėse.
• Kai maistą šildote plastikiniuose ar popieriniuose induose / pakuotėse, prižiūrėkite prietaisą, nes jos gali
užsidegti.
• Jei pastebėsite dūmus, išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Neatidarykite durelių, kad
prietaisas neužsiliepsnotų.
• Šildomi gėrimai užverda greičiau, nei atrodo. Kunkuliuojantis skystis gali imti bėgti iš indo jį išimant,
todėl būkite atsargūs.
• Kad išvengtumėte nudegimų, patikrinkite buteliukuose šildyto kūdikių maistelio temperatūrą. Buteliukus
sukratykite, o maistą indeliuose išmaišykite.
• Nešildykite žalių ar virtų kiaušinių su lukštu, nes jie gali sprogti.
• Reguliariai valykite prietaisą. Pašalinkite visus maisto likučius.
• Jei prietaisas nebus tinkamai prižiūrimas, jo tarnavimo laikas gali sutrumpėti, o nešvarūs paviršiai gali imti
kelti pavojų.
• Jei pažeistas maitinimo laidas, jį pakeisti gali tik autorizuoto techninės priežiūros centro darbuotojai.
• Prietaisas skirtas gėrimų ir maisto šildymui naudojant elektromagnetines bangas. Jis skirtas naudoti
namuose. Nenaudokite prietaiso lauke.
Galimos problemos
Jei prietaisas neveikia, ekranas neįsijungia arba vaizdas jame dinginėja:
- patikrinkite, ar prietaiso kištukas saugiai įkištas į elektros lizdą. Jei ne, ištraukite kištuką iš lizdo, palaukite
10 sekundžių ir vėl jį įjunkite.
- patikrinkite, ar neatsijungė srovės pertraukiklis ir ar neperdegė saugiklis.
- patikrinkite elektros lizdą su kitu prietaisu.
Jei prietaisas neįsijungia:
- patikrinkite, ar nustatytas laikmatis.
- patikrinkite, ar durelės užsidarė tinkamai.
Jei pasiūlyti sprendimai nepadės, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.
Elektromagnetinių bangų veikimas
Prietaiso skleidžiamos bangos gali sutrikdyti jūsų televizoriaus, radijo ar kitų prietaisų darbą. Jei taip nutiktų,
nuvalykite prietaiso dureles ir užsandarinimo vietas. Kitus prietaisus laikykite kiek įmanoma toliau nuo
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mikrobangų krosnelės. Kad pagautumėte stiprų radijo ar televizoriaus signalą, naudokite tinkamai instaliuotas
antenas.
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
Įtampa: AC 230 V
Dažnis: 50 Hz
Galia: 700 W
Talpa: 20 litrų
Veikimo dažnis: 2450 MHz
Svoris: apie 10,5 kg
Išorės matmenys: 454 mm x 330 mm x 262 mm
Vidaus matmenys: 315 mm x 296 mm x 211 mm
PRIETAISO DALYS
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Apsauginis durelių užraktas
Permatomos durelės
Besisukantis rėmas
Stiklinis padėklas
Valdymo ekranas
Grotelės

•
•
•
•

PASIRUOŠIMAS
Išpakuokite prietaisą. Pašalinkite visas plastikines dalis.
Gerai apžiūrėkite prietaisą. Jei durelės pažeistos, brokuotos, matomi įdubimai ar įlenkimai ant durelių
stiklo, ekrano ar viduje, prietaiso nenaudokite.
Prietaisas sveria 10,5 kg. Pastatykite jį ant pakankamai tvirto ir lygaus paviršiaus.
Laikykite prietaisą atokiau nuo karščio šaltinių ir garų.
Ant prietaiso viršaus nelaikykite jokių daiktų.
Iš prietaiso vidaus neišimkite besisukančio rėmo ir jo ašies.

•
•
•
•

Naudojant prietaisą, ašis, besisukantis rėmas ir stiklinis padėklas visuomet turi būti savo vietoje.
Nenaudokite prietaiso jokiems kitiems tikslams, pvz., drabužių ir popieriaus džiovinimui ar pan.
Neįjunkite tuščio prietaiso: tai gali jam pakenkti.
Prietaiso viduje nelaikykite jokių daiktų.

•
•

SVARBIOS PASTABOS
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Nešildykite jokių produktų, kurie aplink turi membraną: kiaušinių trynių, bulvių, vištos kepenėlių ir pan. Tokius
produktus pirma subadykite šakute.
• Į prietaiso angas nekiškite jokių pašalinių objektų.
• Neardykite prietaiso.
• Nešildykite maisto tiesiai ant stiklinio padėklo. Produktus sudėkite į indą, kuris yra tinkamas naudoti mikrobangų
krosnelėse.
• Indai ir įrankiai, kurių negalima dėti į krosnelę: metalinės keptuvės, indai su metalinėmis rankenomis ar kitomis
detalėmis, plastiku ar popieriumi padengti metaliniai pakuočių susegimai, indai iš melanino (sugeria mikrobangas ir
gali įskilti), porceliano imitacijos indai iš stiklo ir keramikos, indai ir buteliai su maža anga (padažų ir gėrimų
buteliukai). Nenaudokite įprastų termometrų: prekyboje rasite specialiai mikrobangų krosnelėms tinkamų
termometrų.
• Indus naudokite atsižvelgdami į gamintojo instrukcijas.
• Prietaisas nėra skirtas maisto džiovinimui.
• Atminkite, kad mikrobangos šildo maistą inde, o ne patį indą. Todėl net jei indo dangtis neatrodo įkaitęs, jį nuėmus
iš indo pasklis karšti garai.
• Visuomet patikrinkite gaminamo maisto temperatūrą, ypač jei jį ruošiate kūdikiams. Nevalgykite maisto vos tik jį
išėmę iš prietaiso. Leiskite jam keletą minučių pastovėti arba pamaišykite, kad karštis pasiskirstytų tolygiai.
• Jei šildėte riebalų ir vandens mišinį (sultinį), išjunkite prietaisą ir leiskite jam pastovėti viduje 30 – 60 sekundžių.
Tik tuomet išimkite. Tai leis mišiniui nusistovėti ir padės išvengti burbuliavimo į maistą įdėjus šaukštą ar įmetus
sultinio kubelį.
• Atminkite, kad kai kurie produktai įkaista labai greitai (pvz., pudingas, džemas ir malta mėsa).
• Kai šildote ar gaminate maistą, kuriame yra didelis kiekis riebalų arba cukraus, nenaudokite plastikinių indų.
• Indai gali įkaisti, nes sušilęs maistas ima šildyti indą. Plastikinės rankenos įkaista ypač greitai. Kad išimtumėte tokį
indą, naudokite rankšluosčius.
• Kad sumažintumėte gaisro pavojų:
- neperkaitinkite maisto.
- jei prietaiso viduje yra popierinių ar plastikinių pakuočių, prižiūrėkite šildymo procesą.
- nuo plastikinių maišelių nuimkite vielutes.
- jei užsidegtų šildomas maistas ar pakuotė, neatidarykite prietaiso durelių. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
•

NAUDOJIMAS
Šildymas
Paspauskite Start/Reset mygtuką: įsijungs pilna mikrobangų krosnelės galia ir šildymas truks 1 minutę. Kai šildymas
baigsis, garsinis signalas nuskambės penkis kartus. Kad nutrauktumėte šildymą, paspauskite Start/Reset mygtuką.
Greitas šildymas / gaminimas
Pvz. 1: pasirinkite 100 % galios ir šildykite 5 min.
• Pasukite galios ratuką ir pasirinkite „P-5“.
• Nustatykite šildymo laiką: laikmačio ratuką pasukite ties 5 min.
• Paspauskite Start /Reset mygtuką.
Galite pasirinkti norimą galią.

Ekranas

Galia

Laikmatis
Ekrano žinutė
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5

Galia
Maža
Vidutiniškai maža
Vidutinė
Vidutiniškai aukšta
Aukšta
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Atšildymas
Galios ratuką nustatykite ties „Defrost“ funkcija. Prietaisas gali pasirinkti atšildymo funkciją ir automatiškai ją atlikti.
Pvz.: atšildyti 0,4 kg šaldyto maisto.
• Galios ratuką nustatykite ties „Defrost“ funkcija. Ekrane bus rodoma žinutė „dEF“.
• Pasukite laikmatį ir nustatykite svorį (0,4 kg).
• Paspauskite Start/Reset mygtuką.
Grilis
• Pasukite galios ratuką ir pasirinkite G1 (85% grilio galios) arba G2 (50% grilio galios). Ekrane pasirodys žinutė G-1
arba G-2.
• Pasirinkite norimą gaminimo laiką.
• Paspauskite Start/Reset mygtuką.
Grilis + šildymas
• Pasukite galios ratuką ir pasirinkite C1 (55 % šildymo režimo, 45 % grilio režimo) arba C2 (30 % šildymo režimo,
70 % grilio režimo). Ekrane pasirodys žinutė C-1 arba C-2.
• Pasirinkite norimą gaminimo laiką.
• Paspauskite Start/Reset mygtuką.
Lėtas gaminimas
• Pasukite galios ratuką ir pasirinkite „Slow cook“. Ekrane pasirodys žinutė „Sc“.
• Pasirinkite norimą gaminimo laiką (maksimalus laikas: 3 val.).
• Paspauskite Start/Reset mygtuką.
Valymo funkcija
• Pasukite galios ratuką ir pasirinkite „Clean“. Ekrane pasirodys žinutė „CL“.
• Pasirinkite norimą laiką (maksimalus laikas: 15 min.).
• Paspauskite Start/Reset mygtuką.
Start/Reset mygtukas
Kai durelės atidarytos: paspauskite šį mygtuką ir atšauksite nustatymą ar programą.
Kai durelės uždarytos:
- pasirinkite gaminimo programą, paspauskite šį mygtuką ir gaminimo / šildymo procesas prasidės.
- paspauskite ir gaminimo / šildymo procesas tęsis toliau (po pauzės).
- paspauskite ir sustabdysite procesą.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRIEŽIŪRA
Prieš valydami prietaisą, jį išjunkite ir ištraukite kištuką iš lizdo.
Prietaiso vidų visuomet laikykite švarų. Valykite jį drėgna šluoste.
Stiprių valymo priemonių ir metalinių kempinėlių naudojimas nerekomenduojamas.
Prietaiso išorę nuvalykite drėgna šluoste.
Saugokite ventiliacijos angas ir ekraną nuo vandens. Ekranui valyti nenaudokite jokių valiklių. Tai darykite minkšta
sudrėkinta šluoste.
Jei garai susikondensuos prietaiso viduje ar aplink dureles, nuvalykite juos minkšta šluoste.
Retsykiais išimkite stiklinį padėklą ir jį išvalykite. Plaukite jį muiluotame vandenyje arba indaplovėje.
Reguliariai plaukite besisukantį rėmą. Tai taip pat padės sumažinti triukšmą prietaisui veikiant. Rėmą galite plauti
indaplovėje. Nepamirškite jį teisingai įstatyti atgal į vietą.
Įsigėrusius kvapus pašalinsite sumaišę puodelį vandens su vienos citrinos sultimis ir šį mišinį pakaitinę prietaise 5
minutes. Po to nuvalykite prietaiso vidų.
Jei prireiktų pakeisti prietaiso lemputę, susisiekite su autorizuotu techninės priežiūros centru.

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt
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