
Prieš naudodamiesi šia mikrobangų krosnele, perskaitykite visą 
naudojimo instrukciją.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

MIKROBANGŲ 
KROSNELĖ

KQG-661BW
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ATSARGOS PRIEMONĖS, 
SKIRTOS IŠVENGTI 

STIPRIOS MIKROBANGŲ 
SPINDULIUOTĖS

(a) Nemėginkite įjungti šią mikrobangų krosnelę 
esant atviroms jos durelėms, nes galima 
patirti kenksmingą apšvitą mikrobangų 
spinduliuote. Labai svarbu nesugadinti arba 
neužblokuoti apsauginio durelių mechanizmo.

(b) Nieko nekiškite tarp mikrobangų krosnelės 
priekio ir durelių, o taip pat pasirūpinkite, 
kad ant sandarinimo paviršių nesikauptų 
nešvarumai ar valiklio likučiai.

(c) ĮSPĖJIMAS! Jei yra pažeistos durelės ar jų 
sandarikliai, mikrobangų krosnele negalima 
naudotis tol, kol jos nepataisys kvalifikuotas 
meistras: (1) durelės (sulankstytos), (2) lankstai
ir užraktai (sulūžę ar atsipalaidavę), (3) durelių
sandarikliai ir sandarinimo paviršiai.

(d) ĮSPĖJIMAS! Taisymo ar priežiūros darbus, 
susijusius su gaubto, saugančio nuo 
mikrobangų spinduliuotės, nuėmimu turi 
vykdyti tik kvalifikuotas meistras.

(e) ĮSPĖJIMAS! Negalima kaitinti skysčių ar 
kitokio maisto uždaruose induose, nes jie 
gali sprogti.

(f) ĮSPĖJIMAS! Šiuo prietaisu vaikai nuo 8 metų 
amžiaus ir vyresni, o taip pat asmenys su 
fizine, jutimine ar protine negalia arba 
neturintys tam reikalingų įgūdžių ar žinių, gali 
naudotis tik tuo atveju, jei jie yra prižiūrimi ar 
tinkamai instruktuojami, bei suvokia kylančius 
pavojus. Vaikams negalima leisti žaisti su 
prietaisu. Prietaiso valymo ir priežiūros vaikai 
gali imtis tik tada, kai jiems yra sukakę 8 metai
ir jie prižiūrimi.
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(g) ĮSPĖJIMAS! Kai mikrobangų krosnelė veikia 
kombinuotu režimu, dėl išsiskiriančio karščio 
vaikams mikrobangų krosnele galima 
naudotis tik prižiūrint suaugusiesiems.

(h) ĮSPĖJIMAS! Mikrobangų krosnelei veikiant, 
prietaisas ir pasiekiamos jo dalys stipriai 
įkaista. Būtina vengti paliesti kaitinamuosius 
elementus.
Mažesnius nei 8 metai vaikus reikia laikyti 
atokiai nuo mikrobangų krosnelės, nebent jie 
būtų nuolatos prižiūrimi.

(i) ĮSPĖJIMAS! Prietaisą ir jo elektros kabelį 
laikykite mažesniems nei 8 metai vaikams 
nepasiekiamoje vietoje.
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SVARBŪS SAUGOS 
REIKALAVIMAI
ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE 
PASISKAITYMUI ATEIČIAI
ĮSPĖJIMAS! Kad būtų išvengta gaisro, 
nusideginimo, elektros smūgio ir kitų pavojų:
Toliau pateikiamos kaip ir kitiems elektros 
prietaisams taikytinos bendros naudojimo 
taisyklės ir saugos reikalavimai, leisiantys 
maksimaliai efektyviai eksploatuoti šią 
mikrobangų krosnelę:

1. Nenaudokite mikrobangų krosnelės kam 
nors kitam, išskyrus maisto gaminimą, 
pavyzdžiui, džiovinti drabužius, laikraščius ar 
kitokius nemaistinius dalykus, o taip pat ką 
nors sterilizuoti.

2. Neįjunkite tuščios mikrobangų krosnelės, 
nes ji gali sugesti.

3. Nieko nelaikykite mikrobangų krosnelės 
kameroje, pavyzdžiui, laikraščių, valgių 
gaminimo knygų, indų ir t.t.

4. Nenaudokite mikrobangų krosnelės, jei į ją 
nėra įdėta stiklinė lėkštė. Pasirūpinkite, kad ji 
būtų tinkamai uždėta ant atraminio žiedo.

5. Prieš gamindami stiklainiuose uždarytą maistą, 
nuimkite stiklainių dangtelius.

6. Nekiškite jokių daiktų į tarpą tarp mikrobangų
krosnelės paviršiaus ir durelių. Dėl to 
mikrobangų energija gali pasklisti į aplinką.

7. Gaminimui nenaudokite indų, pagamintų iš 
perdirbto popieriaus. Juose gali būti svetim-
kūnių, kurie gaminant taps kibirkščiavimo ir 
(arba) užsiliepsnojimo priežastimi.

 8. Spraginkite tik spraginimui mikrobangų 
krosnelėse pritaikytoje pakuotėje esančius 
kukurūzus arba kukurūzus, išfasuotus į 
specialiai mikrobangų krosnelėms skirtą 
pakuotę. Kukurūzų grūdus spraginant 
mikrobangų krosnelėje, jų gaunasi mažiau, 
nei spraginant tradiciniu būdu; juose lieka 
nemažai nesprogusių grūdų. Nenaudokite 
aliejaus, jei to nėra nurodęs gamintojas.



5

9. Negaminkite jokio membrana padengto 
maisto, kaip antai, kiaušinių trynių, bulvių, 
vištos kepenų ir t.t., pirmiau jo keletą kartų 
nesubadę šakute.

10. Nespraginkite kukurūzų ilgiau, nei yra 
nurodęs gamintojas (spraginimo trukmė 
paprastai sudaro mažiau 3 minučių). 
Kukurūzus spraginant ilgiau, daugiau 
spragėsių nepavyks gauti, tačiau dėl to 
kukurūzai gali apanglėti ir užsidegti.
Be to, gaminimo lėkštė gali labai įkaisti ar 
netgi trūkti.

11. Pastebėję dūmus, išjunkite prietaisą arba 
atjunkite jį nuo elektros tinklo ir laikykite 
dureles uždarytas, kol liepsna visiškai 
nuslops.

12. Kaitindami maistą plastikiniuose ar 
popieriniuose induose, atidžiai stebėkite 
mikrobangų krosnelę, nes maistas gali 
užsidegti.

13. Kad būtų išvengta nusideginimo, vaikiško 
maistelio buteliuke pašildytą turinį prieš 
duodant kūdikiui būtina išmaišyti ar suplakti.

14.Prieš kam nors (ypač vaikams arba senyvo 
amžiaus žmonėms) duodami mikrobangų
krosnelėje pašildytą maistą ar gėrimą, 
visuomet patikrinkite jo temperatūrą. Tai labai 
svarbu, nes mikrobangų krosnelėje pašildyti 
dalykai tampa dar karštesni net ir pasibaigus 
gaminimo mikrobangų krosnelėje procesui. 

15.Mikrobangų krosnelėje negalima kaitinti 
kiaušinių su lukštu arba kietai virtų kiaušinių, 
nes jie gali sprogti net ir pasibaigus kaitinimo 
mikrobangomis procesui.

16.Pasirūpinkite, kad bangolaidžio dangtelis visą 
laiką būtų švarus. Po kiekvieno naudojimo 
minkštu drėgnu skudurėliu išvalykite mikro-
bangų krosnelės vidų. Kur nors mikrobangų 
krosnelės kameroje palikus riebalų ar maisto 
likučių, kitą kartą įjungus krosnelę jie gali 
perkaisti, imti rūkti ar net užsiliepsnoti.

17.Niekuomet negruzdinkite maisto aliejuje ar 
riebaluose, nes nėra galimybės kontroliuoti 
aliejaus temperatūrą, todėl jis gali perkaisti ir 
užsiliepsnoti.
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IŠSAUGOKITE ŠIĄ 
INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI

18. Dėl skysčio paviršinio įtempimo įvairūs 
skysčiai, tokie kaip vanduo, kava ar arbata, 
gali perkaisti virš užvirimo taško be jokių 
užvirimo požymių. Išimant skystį iš 
mikrobangų krosnelės, jo burbuliavimas ar 
kunkuliavimas gali būti ne visuomet 
matomas. DĖL TO, Į SKYSTĮ ĮDĖJUS 
ŠAUKŠTĄ AR KITOKĮ ĮRANKĮ, LABAI 
KARŠTI SKYSČIAI GALI STAIGA UŽVIRTI.
Kad būtų išvengta žmonių sužalojimo 
grėsmės:
a) Neperkaitinkite skysčio.
b) Išmaišykite skystį prieš jį kaitindami ir 

įpusėjus kaitinimui.
c) Nenaudokite tiesiašonių indų siauru 

kakliuku.
d) Kai pasibaigs kaitinimas, prieš išimdami 

indą su skysčiu, palikite jį dar kurį laiką 
pastovėti mikrobangų krosnelėje.

e) Į indą su skysčiu įdėdami šaukštą ar kitokį 
įrankį, būkite labai atsargūs.

19. Būtina prižiūrėti vaikus, kad jie nežaistų su 
prietaisu.

20. Naudokite tik mikrobangų krosnelėms 
tinkamus indus.

21. Mikrobangomis kaitinant gėrimus, jie gali 
užvirti su uždelsimu, todėl imant indą su 
gėrimu reikia būti atsargiems.

22. Šis prietaisas yra skirtas naudojimui buityje 
ir panašiose srityse, kaip antai:
- parduotuvių, biurų personalo ir kitos 

darbinės aplinkos virtuvėlėse;
- ūkininkų sodybose;
- klientų viešbučiuose, moteliuose bei 

kitokiose gyvenamosiose patalpose;
- nakvynės namuose, kuriuose patiekiami 

pusryčiai.

23. Mikrobangų krosnelė yra skirta kaitinti 
maistą ir gėrimus. Mikrobangų krosnelėje 
džiovinant maistą ar drabužius bei kaitinant 
šildykles, šliaužtinukus, kempines, drėgnus 
skudurus ir panašius daiktus, gali kilti 
traumos, užsiliepsnojimo ar gaisro grėsmė.
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Šį prietaisą privaloma įžeminti. Prietaise atsiradus elektros srovės nuotė-
kiui, ši srovė gali nutekėti per įžeminimo kontūrą, todėl sumažėja rizika 
patirti elektros smūgį. Šio prietaiso elektros kabelis yra su įžeminimo 
gysla bei įžeminimo kontaktu šakutėje. Kabelio šakutę būtina įjungti į 
tvarkingą ir įžemintą elektros lizdą.

PRIETAISO ĮRENGIMAS

ĮŽEMINIMO REIKALAVIMAI

ĮSPĖJIMAS! Netvarkingas elektros lizdo įžeminimo kontaktas gali 
tapti elektros smūgio priežastimi. Jei jūs nevisiškai suprantate įžeminimo rei-
kalavimus arba abejojate, ar elektros lizdas tinkamai įžemintas, pasikonsul-
tuokite su kvalifikuotu elektriku arba techninės priežiūros meistru. Jei būtina 
naudoti ilginamąjį kabelį, naudokite tik 3 gyslų ilginamąjį kabelį, kurio šakutė-
je yra įžeminimo kontaktas. Ilgesnio elektros kabelio arba ilginamojo kabelio 
nominalioji galia turi būti bent jau ne mažesnė už prietaiso naudojamąją galią.

4. Mikrobangų krosnelę pastatykite kuo toliau nuo radijo imtuvo ir televizoriaus
Mikrobangų krosnelę pastačius netoli televizoriaus, radijo arba šių aparatų 
antenos, gali būti trukdoma televizijos ir radijo laidų priėmimui. Mikrobangų 
krosnelę patraukite kuo toliau.

5. Mikrobangų krosnelę pastatykite kuo toliau nuo šildymo prietaisų ir vandens
čiaupų
Parenkant vietą mikrobangų krosnelei pastatyti, reikia atsižvelgti, kad toje vie-
toje nebūtų pučiamas karštas oras ar garas, o taip pat nebūtų taškoma, antraip 
gali būti pažeista mikrobangų krosnelės izoliacija ir krosnelė gali sugesti.

6. Maitinimas
• Sužinokite, kokia įtampa yra kištukiniame elektros tinklo lizde. Ši mikrobangų 

krosnelė jungiama į 220 V, 50 Hz elektros tinklą, jai reikalinga apytikriai 10 am-
perų srovė.

• Mikrobangų krosnelės elektros kabelis yra apytikriai 1,0 metro ilgio.
• Elektros tinklo įtampa turi atitikti nurodytąją prietaiso duomenų lentelėje. 

Aukštesnė įtampa gali sukelti gaisrą ar mikrobangų krosnelės gedimą. Dėl 
žemesnės įtampos maistas bus lėčiau gaminamas. Gamintojas neprisiims 
atsakomybės už žalą, patirtą mikrobangų krosnelę įjungus į kitokios nei 
nurodyta įtampos ar mažesnio galingumo elektros lizdą.

• Jei yra pažeistas prietaiso elektros kabelis, vengiant pavojaus jį turi pakeisti 
gamintojas, jo atstovas ar panašią kvalifikaciją turintis meistras.

7. Išpakavę mikrobangų krosnelę, patikrinkite, ar ji nėra kaip nors apgadinta:
Persikreipusios, sulankstytos durelės, įdubimai kameroje. Pastebėję kokį nors 
defektą, NEPRADĖKITE NAUDOTI KROSNELĖS ir iškart informuokite parduo-
tuvę, kurioje įsigijote mikrobangų krosnelę.

8. Nesinaudokite krosnele, jei ji yra vėsesnė, nei patalpos temperatūra.
(Taip gali atsitikti, pavyzdžiui, pervežus mikrobangų krosnelę šaltu oru.) Prieš 
įjungdami mikrobangų krosnelę, leiskite jai įšilti iki patalpos temperatūros.

9. PRIEŠ NAUDOJANT 
Grilio kaitinamojo elemento paviršius būna padengtas apsaugine danga, 
saugančia jį nuo pažeidimų gabenant mikrobangų krosnelę.
Pirmąjį kartą įjungus mikrobangų krosnelės grilio funkciją, ši danga nudega: 
tada iš krosnelės sklinda nemalonus kvapas ir šiek tiek dūmų.
Todėl, prieš naudojant mikrobangų krosnelę įprastai, rekomenduojama iš 
anksto pasirinkti grilio funkciją ir 10 minučių kaitinti 200 mililitrų vandens.

1. Ventiliacija
Neuždenkite ventiliacinių angų. Jei jos bus uždengtos mikrobangų krosnelei 
veikiant, krosnelė gali perkaisti ir ilgainiui sugesti. Kad aplink mikrobangų 
krosnelę galėtų laisvai cirkuliuoti oras, iš jos šonų ir galo palikite mažiausiai 
100 mm tarpus, o taip pat mažiausiai 200 mm tarpą virš mikrobangų krosnelės 
viršutinio paviršiaus.

2. Padėkite mikrobangų krosnelę stabilioje, lygioje vietoje
Šią mikrobangų krosnelę reikia pastatyti ant stabilaus, lygaus paviršiaus.            
Ši mikrobangų krosnelė yra pritaikyta tik naudojimui ant stalviršio.
Mikrobangų krosnelės negalima statyti spintelėje, nebent ji būtų išbandyta 
darbui tokiomis sąlygomis.

3. Palikite tarpus iš galo ir šonuose
Visos ventiliacinės angos turi būti neuždengtos. Jei ventiliacinės angos bus už-
dengtos mikrobangų krosnelei veikiant, krosnelė gali perkaisti ir ilgainiui sugesti.
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ĮSPĖJIMAS! Šį prietaisą privaloma įžeminti.

TECHNINIAI DUOMENYS SVARBI INFORMACIJA

Mikrobangų krosnelės elektros kabelio gyslų spalvinis kodavimas 
yra toks:

Žalias-geltonas : Įžeminimas
Mėlynas : Neutralė
Rudas : Fazė

Kadangi prietaiso elektros kabelio gyslų spalvinis kodavimas gali 
nesutapti su šakutės kontaktų spalviniu kodavimu, kabelio laidus 
prijunkite taip: žalią-geltoną įžeminimo laidą prijunkite prie šakutės 
kontakto, pažymėto raide „E“, įžeminimo simboliu arba žalia-geltona 
spalvomis. Mėlyną laidą prijunkite prie šakutės kontakto, pažymėto 
raide „N“ arba juoda spalva.
Rudą laidą prijunkite prie šakutės kontakto, pažymėto raide „L“ arba 
raudona spalva.

* Techniniai duomenys gali būti keičiami be atskiro įspėjimo.

449 318

25
9

MAITINIMAS
220 V~/50 HZ, VIENFAZIS 
SU ĮŽEMINIMU

MIKROBANGOS

NAUDOJAMOJI GALIA 1100 W

IŠVESTIES GALIA 700 W

DAŽNIS 2450 MHz

GRILIS NAUDOJAMOJI GALIA 1050 W

KOMBINUOTAS NAUDOJAMOJI GALIA 2200 W

IŠORINIAI MATMENYS (Pl x A x G) 449 x 259 x 318 (mm)

KAMEROS MATMENYS (Pl x A x G) 307 x 210 x 304 (mm)

KAMEROS TŪRIS 20 L

SVORIS BE PAKUOTĖS APYTIKRIAI 9,8 KG

LAIKMATIS 59 MIN. IR 90 SEK.

GALIOS NUSTATYMAS 11 PAKOPŲ
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PRIETAISO SANDARA
1 Durelių užraktas - Uždarius dureles, jos automatiškai užsifiksuoja. 

Dureles atidarius mikrobangų krosnelei veikiant, magnetronas 
automatiškai išsijungia.

2 Durelių sandariklis - Durelių sandarinimo paviršiai neleidžia 
mikrobangų energijai sklisti iš krosnelės kameros į aplinką.

3 Krosnelės kamera

4 Valdymo skydelis

5 Kameros apšvietimo lemputė - Automatiškai įsijungia dirbant 
mikrobangų krosnelei.

6 Atraminis žiedas - Jis visuomet turi būti naudojamas gaminant 
kartu su stikline lėkšte.

7 Stiklinė gaminimo lėkštė - Pagaminta iš specialaus karščiui 
atsparaus stiklo. Lėkštė visuomet turi būti įdedama į savo vietą prieš 
pradedant gaminti. Negaminkite maisto tiesiai ant stiklinės lėkštės.

8 Stebėjimo langelis su tinkleliu - Per jį galima stebėti gaminamą 
maistą. Langelis padarytas taip, kad pro jį gali praeiti šviesa, tačiau 
ne mikrobangos.

9 Bangolaidžio dangtelis - Apsaugo nuo aptaškymo gaminamu maistu.

0 Apsauginio užrakto sistema

q Kaitinamasis elementas - Naudojamas gaminant griliu arba kombi-
nuotu būdu.

w Metalinis stovelis

e Durelių atidarymo mygtukas - Norėdami atidaryti dureles, nuspauskite 
durelių atidarymo mygtuką.

1 2 3 11 10

8

6 712

4

5

13

9
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1 Ekranėlis - Jame rodoma informacija apie gaminimą, pavyzdžiui, 
gaminimo trukmė, galios lygis, maisto svoris ir t.t.

2 Auto Cook - Šiuo mygtuku pasirenkama automatinio gaminimo 
funkcija.

3 Reheat - Šiuo mygtuku pasirenkama pašildymo funkcija.

4 Defrost - Šiuo mygtuku pasirenkamas maisto atšildymas pagal svorį.

5 Quick Defrost - Šiuo mygtuku pasirenkamas maisto atšildymas pagal
svorį per trumpą laiką.

6 Power - Šiuo mygtuku pasirenkamas galios lygis.

7 Steam Cleaning - Šiuo mygtuku pasirenkama valymo garu funkcija.

8 Dish Warmer - Šiuo mygtuku pasirenkama indų pašildymo funkcija.

9 Grill - Šiuo mygtuku pasirenkama gaminimo griliu funkcija.

0 Combi - Šiuo mygtuku pasirenkama gaminimo kombinuotu būdu 
funkcija.

q Mygtukai su skaičiais - Šiais mygtukais įvedama gaminimo trukmė 
arba svoris.

w Stop/Clear - Šis mygtukas naudojamas išjungti mikrobangų krosnelę 
arba išvalyti įvestąsias vertes.

e Start/+30 sec - Šis mygtukas naudojamas paleisti veikti mikrobangų 
krosnelę arba 30-čia sekundžių padidinti gaminimo trukmę (funkcija 
„+30 sec“).

PRIETAISO SANDARA (tęsinys)

1

2

3

5

8
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Mikrobangų krosnelei dirbant, įsijungia krosnelės kameros apšvietimo 
lemputė.

Nuspaudžiant durelių atidarymo mygtuką valdymo skydelyje, 
mikrobangų krosnelės dureles galima atidaryti bet kada jai dirbant.  
Mikrobangų krosnelė automatiškai išsijungia.

Kiekvienąsyk paspaudus mygtuką, nuskamba paspaudimą patvirti-
nantis PYPTELĖJIMAS.

Nenustačius žemesnio galios lygio, mikrobangų krosnelė automatiškai 
gamins didžiausius pajėgumu.

Mikrobangų krosnelę įjungus į elektros lizdą, ekranėlyje nieko nerodo-
ma. Atidarius dureles, nušvinta ekranėlis ir nuskamba pyptelėjimas.

Mikrobangų krosnelės darbo metu paspaudus mygtuką „Stop/Clear“, 
krosnelė nustoja gaminti, tačiau visa informacija išlieka. Norėdami pa-
naikinti visą informaciją (nuostatas), dar kartą paspauskite mygtuką 
„Stop/Clear“. Mikrobangų krosnelės dureles atidarius jai dirbant, visa 
informacija išlieka.

Jei paspaudus mygtuką „Start“ mikrobangų krosnelė neveikia, 
pažiūrėkite, ar nieko nepakliuvo į tarpą tarp durelių ir durelių 
sandariklio, bei įsitikinkite, ar durelės gerai užsidaro. Mikrobangų 
krosnelė nepradės gaminti, kol nebus gerai uždarytos durelės, arba 
programa bus atšaukta.

DARBO TVARKA
Šiame skyriuje pateikiama naudingos informacijos apie darbą su krosnele.
1. Įkiškite prietaiso kabelio šakutę į 220 V, 50 Hz elektros tinklo lizdą.
2. Įdėję maistą į tinkamą indą, atidarykite mikrobangų krosnelės dureles 

ir padėkite indą ant stiklinės lėkštės. Gaminimo metu stiklinė lėkštė ir 
atraminis žiedas visuomet turi būti savo vietoje.

3. Uždarykite dureles. Įsitikinkite, ar jos gerai užsidarė.
4. Pasirinkite reikiamą programą bei gaminimo trukmę, o po to paspauskite 

„Start“.
5. Pasibaigus gaminimui, indą atsargiai išimkite iš mikrobangų krosnelės, 

nes jis bus karštas.

1

2

3

4

5

6

7

Įsitikinkite, ar mikrobangų krosnelė tinkamai pastatyta ir įjungta į 
elektros lizdą.

GALIOS LYGIŲ LENTELĖ

• Galios lygis pasirenkamas spaudant mygtuką „Power“. Lentelėje 
pateikta indikacija ekranėlyje, galios lygiai bei galios procentinės 
išraiškos.

Mygtuko „Power“ 
paspaudimų 

skaičius

Galios 
procentinė 

išraiška

Išvesties galia 700 W

Indikacija ekranėlyje Galia

vieną kartą 100% 700 700 W

du kartus 90% 630 630 W

3 80% 560 560 W

4 70% 490 490 W

5 60% 420 420 W

6 50% 350 350 W

7 40% 280 280 W

8 30% 210 210 W

9 20% 140 140 W

10 10% 70 70 W

11 0% 0 0 W
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VALDYMO ELEMENTAI
GAMINIMAS MIKROBANGOMIS
Ši funkcija leidžia gaminti maistą pasitelkiant mikrobangų energiją.
Mikrobangų galios lygį galima keisti nuo 100% iki 0%.

1. Įdėkite maistą į mikrobangų krosnelę ir uždarykite 
dureles.

2. Spaudydami mygtuką „Power“, pasirinkite reikiamą 
galios lygį.

3. Paspausdami mygtukus su skaičiais, įveskite gami-
nimo trukmę.

4. Paspauskite mygtuką „Start“ (startas).
Prabėgus nustatytam gaminimo laikui, nuskamba 3 
pyptelėjimai.

Power
Start/+30sec

Start

PASTABA. Praleidus šį žingsnį, mikrobangų 
krosnelė gamins visu pajėgumu.

PASTABA. Pasirinkus žemesnius galios lygius, padidėja gaminimo 
trukmė, kas rekomenduotina, pavyzdžiui, sūriui, pienui ir 
lėtam mėsos troškinimui.

PASTABA. Gaminimo mikrobangomis trukmę 
galima nustatyti iki 59 minučių ir                   
90 sekundžių.

+30 sec
Funkcija „+30 sec“, paprasčiausiai paspaudžiant mygtuką „+30 sec“, 
leidžia šildyti maistą 30 sekundžių 100% pajėgumu (maksimalia galia).
Spaudant mygtuką „+30 sec“, gaminimo trukmę galima padidinti iki 5 mi-
nučių (kas 30 sekundžių).

1. Paspauskite mygtuką „+30 sec“.
Paspaudus mygtuką „+30 sec“, ekranėlyje rodoma 
„:30“. Po 1,5 sekundės mikrobangų krosnelė 
pradeda pašildyti maistą.
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AUTOMATINIS GAMINIMAS
AUTOMATINIO GAMINIMO funkcija leidžia gaminti jūsų mėgstamus valgius.

PAŠILDYMAS
PAŠILDYMO funkcija leidžia pašildyti jūsų mėgstamus valgius.

1. Įdėkite maistą į mikrobangų krosnelę ir uždarykite 
dureles.

2. Spaudydami mygtuką „Reheat“, pasirinkite reikiamą 
pašildymo (Reheat) meniu.

3. Paspauskite mygtuką „Start“.
Prabėgus nustatytam pašildymo laikui, nuskamba 3 
pyptelėjimai.

AUTO COOK
Reheat

Start
Start

Nr.
Autom. gami-
nimo meniu

Indikacija Kiekis Nurodymai

1 Duona AC-1
4 riekės (apytikriai 

30 g kiekviena)
• Kameros centre patieskite popierinį rankšluostį.
• Popierinio rankšluosčio viduryje išdėliokite duonos riekes.

2 Sriuba AC-2 350 g

• Supilkite sriubą į mikrobangoms tinkamą dubenėlį ar ąsotėlį.
• Uždenkite sriubą plastikine plėvele. Įdėkite maistą į 

mikrobangų krosnelę.
• Reikiamą laiką palikite mikrobangų krosnelėje pastovėti 

ir gerai išmaišykite. Palikite pastovėti 1–2 minutes.

3
Keptos 
bulvės

AC-3
3 vnt.

(180–220 g 
kiekviena)

• Pasirinkite vidutinio dydžio (180–220 g) bulves.
• Bulves nuplaukite ir nusausinkite. Keletą kartų subadykite 

bulves šakute.
Įdėkite bulves į mikrobangų krosnelę.

• Baigus gaminti, palikite 5 minutes pastovėti.

4
Šviežios 
daržovės

AC-4 250 g

• Sudėkite daržoves (nuplautas ir supjaustytas 12 mm 
dydžio gabaliukais) į mikrobangoms tinkamą dubenį.

• Įpilkite 2 valgomuosius šaukštus vandens.
• Uždenkite plastikine plėvele ir palikite angą.
• Baigę gaminti, 3–4 sekundes maišykite.

Uždenkite ir palikite 2 minutes pastovėti.

5
Šaldytos 
daržovės

AC-5 300 g

• Sudėkite daržoves į mikrobangoms tinkamą dubenį.
• Įpilkite 2 valgomuosius šaukštus vandens.
• Uždenkite plastikine plėvele ir palikite angą.
• Baigę gaminti, 3–4 sekundes maišykite.

Uždenkite ir palikite 2 minutes pastovėti.

Nr. Pašildymo meniu Indikacija Kiekis Nurodymai

1 Gėrimas rE-1
1 puodelis 
(200 ml)

• Supilkite į ąsotėlį ar mikrobangoms tinkamą puodelį 
ir šildykite neuždengę.

• Padėkite ąsotėlį ar puodelį stiklinės gaminimo 
lėkštės centre.

• Reikiamą laiką palikite mikrobangų krosnelėje 
pastovėti ir gerai išmaišykite. Palikite 1–2 minutes 
pastovėti. (Būkite atsargūs! Gėrimas bus labai 
karštas! Kai kada cilindriniuose induose pašildyti 
skysčiai pajudinus puodelį ima taškytis.)

2 Makaronai rE-2 1 porcija

• Sausus makaronus ir verdantį vandenį su nuo 1/4 iki        
1 arbatinio šaukštelio druskos supilkite į gilų, didelį 
mikrobangoms tinkamą dubenį.

• Neuždenkite. Gaminimo metu mažiausiai du kartus 
pamaišykite, kad makaronai neprikibtų.

* 50 g makaronų + 200 g verdančio vandens *

3 Šaldyta pica rE-3 200 g

• Ši funkcija yra skirta pašildyti šaldytos picos 
likučius.

• Padėkite šaldytą picą ant lėkštės mikrobangų 
krosnelės kameros centre.
Neuždenkite.

1. Įdėkite maistą į mikrobangų krosnelę ir uždarykite 
dureles.

2. Spaudydami mygtuką „Auto cook“, pasirinkite 
reikiamą automatinio gaminimo (Auto cook) meniu.

3. Paspauskite mygtuką „Start“.
Prabėgus nustatytam gaminimo laikui, nuskamba 3 
pyptelėjimai.
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ATŠILDYMAS
Ši funkcija leidžia atšildyti maistą.

GREITASIS ATŠILDYMAS
Ši funkcija leidžia atšildyti mėsą per trumpesnį laiką.

1. Įdėkite maistą į mikrobangų krosnelę ir uždarykite 
dureles.

2. Paspauskite mygtuką „Quick Defrost“.

3. Paspausdami mygtukus su skaičiais, įveskite maisto 
svorį.

4. Paspauskite mygtuką „Start“.
Įpusėjus atšildymo ciklui, mikrobangų krosnelė 
pypteli, signalizuodama, kad maistą reikia apversti 
arba perdėlioti. Prabėgus atšildymo laikui, nuskamba
3 pyptelėjimai.

Defrost

Quick Defrost

Start

Start

Nr.
Atšildymo 

meniu Indikacija Svoris Nurodymai

1 Mėsa dF-1 100 g ~ 1500 g

• Jautienos faršas, filė gabalas, filė kubeliai, karbonadas 
be kaulo, mėsa troškinimui, nugarinės kepsnys, jautie-
nos mėsainis, ėrienos muštiniai, suktinukai, dešrelės, 
kotletai (2 cm storio).

• Nuskambėjus pyptelėjimui, apverskite maistą.
• Baigus atšildyti, palikite 5–15 minučių pastovėti.

2 Paukštiena dF-2 100 g ~ 1500 g

• Visas viščiukas, vištos šlaunelės, krūtinėlė, kalakuto 
krūtinėlė.

• Nuskambėjus pyptelėjimui, apverskite maistą.
• Baigus atšildyti, palikite 20–30 minučių pastovėti.

3 Žuvis dF-3 100 g ~ 800 g
• Žuvies filė, kepsneliai, visa žuvis, jūros gėrybės.
• Nuskambėjus pyptelėjimui, apverskite maistą.
• Baigus atšildyti, palikite 10–20 minučių pastovėti.

4
Šaldyta 
duona

dF-4 100 g ~ 500 g

• Supjaustyta duona, bandelės, pranc. batonas ir t.t.
• Atskirkite riekes ir išdėliokite tarp popierinio rankšluosčio 

sluoksnių ant negilios lėkštės.
• Baigus atšildyti, palikite 1–2 minutes pastovėti.

Nr.
Greitojo atšil-
dymo meniu Indikacija Svoris Nurodymai

1 Mėsa 0 100 g ~ 1000 g

• Mikrobangų krosnelėj yra aprūpinta greitojo atšil-
dymo funkcija, kuri skirta atšildyti vien tik MĖSĄ.

• Nuskambėjus pyptelėjimui, apverskite maistą.
• Baigus atšildyti, palikite 5–15 minučių pastovėti.

1. Įdėkite maistą į krosnelę ir uždarykite dureles.

2. Spaudydami mygtuką „Defrost“, pasirinkite reikiamą 
atšildymo (Defrost) meniu.

3. Paspausdami mygtukus su skaičiais, įveskite maisto 
svorį.

4. Paspauskite mygtuką „Start“.
Įpusėjus atšildymo ciklui, mikrobangų krosnelė 
pypteli, signalizuodama, kad maistą reikia apversti 
arba perdėlioti. Prabėgus atšildymo laikui, nuskamba
3 pyptelėjimai.
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VALYMAS GARU
Ši funkcija padės jums išvalyti mikrobangų krosnelės vidų.

1. Įpilkite apytikriai 200 ml vandens į mikrobangų 
krosnelės centre padėtą ąsotėlį, puodelį ar dubenėlį.

2. Paspauskite mygtuką „Steam cleaning“.

3. Paspauskite mygtuką „Start“.
Mikrobangų krosnelė iškart ima veikti ir dirba 15 mi-
nučių.

4. Pasibaigus valymo garu procesui, ekranėlyje 
pakaitomis rodomas užrašas „door“ ir „oPEn“.

5. Atidarykite dureles ir sausu skudurėliu iššluostykite 
mikrobangų krosnelės kameros vidų.

Steam Cleaning

Start

ĮSPĖJIMAS!
Pasibaigus valymo garu procesui, mikrobangų 
krosnelės kameros vidus būna labai karštas.
Išimdami maistą ar indus, mūvėkite storas virtuvines 
pirštines. Nepilkite vandens į butelį siauru kakliuku. 
Net kai butelis neuždarytas, jame gali susidaryti 
slėgis. Dėl to indas gali sprogti ir ką nors sužaloti. 
Būkite atsargūs, kai atidarysite dureles norėdami 
išvalyti mikrobangų krosnelės vidų. Karštas garas 
gali nuplikyti. Jei įmanoma, pasibaigus valymo garu 
procesui šiek tiek palaukite, ir tik po to atidarykite 
dureles.

INDŲ PAŠILDYMAS

1. Įdėkite indus į mikrobangų krosnelę ir uždarykite 
dureles.

2. Spaudydami mygtuką „Dish warmer“, pasirinkite 
lėkščių skaičių.

3. Paspauskite mygtuką „Start“.
Prabėgus nustatytam veikimo laikui, nuskamba 3 
pyptelėjimai.

Dish Warmer

Start

Nr. Indų pašildymas Indikacija Nurodymai

1 1 lėkštė 1
Šildykite tik lėkštes.

2 2 lėkštės 2
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1. Įdėkite maistą į mikrobangų krosnelę ir uždarykite 
dureles.

2. Paspauskite mygtuką „Grill“. 

3. Paspausdami mygtukus su skaičiais, įveskite 
gaminimo trukmę.

4. Paspauskite mygtuką „Start“.
Prabėgus nustatytam gaminimo laikui, nuskamba 3 
pyptelėjimai.

1. Įdėkite maistą į mikrobangų krosnelę ir uždarykite 
dureles.

2. Paspauskite mygtuką „Combi“.

3. Paspausdami mygtukus su skaičiais, įveskite 
gaminimo trukmę.

4. Paspauskite mygtuką „Start“.
Prabėgus nustatytam gaminimo laikui, nuskamba 3 
pyptelėjimai.

GAMINIMAS GRILIU
Ši mikrobangų krosnelė yra aprūpinta gaminimo griliu funkcija. Ši funkcija 
leidžia greitai apkepti ir apskrudinti maistą.

GAMINIMAS KOMBINUOTU BŪDU
Ši mikrobangų krosnelė yra aprūpinta gaminimo kombinuotu būdu funkcija.
Ši funkcija leidžia greitai pagaminti maistą pasitelkiant kaitinamąjį elementą 
ir mikrobangų energiją.

Start
Start

Grill Combi

PASTABA. Gaminimo griliu trukmę galima nustatyti 
iki 29 minučių ir 90 sekundžių.

PASTABA. Gaminimo kombinuotu būdu trukmę 
galima nustatyti iki 59 minučių ir 90 
sekundžių.
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ĮSPĖJIMAS
Pastebėję kibirkščiavimą, paspauskite mygtuką „Stop/Clear“ ir paša-
linkite kibirkščiavimo priežastį. Kibirkščiavimas – tai elektros lanko 
susidarymas mikrobangų krosnelėje. Kibirkščiavimą gali sukelti:
a) Metalas arba folija, besiliečianti prie krosnelės kameros sienelės.
b) Prie maisto neprigludusi folija (iškilos briaunos veikia kaip antenos).
c) Mikrobangų krosnelėje esantis metalas, pavyzdžiui, sąrišos, 

paukštienos smeigtukai ar paauksuoti lėkščių apvadai.
d) Mikrobangų krosnelėje naudojami rankšluosčiai iš perdirbto popie-

riaus, kuriuose yra mažų metalo gabaliukų.

VEIKIANČIOS MIKROBANGŲ KROSNELĖS 
IŠJUNGIMAS

1. Paspauskite mygtuką „Stop/Clear“.
• Mikrobangų krosnelę galima iš naujo paleisti paspaudžiant 

mygtuką „Start“.
• Norėdami ištrinti visą įvestąją informaciją, darsyk paspauskite 

mygtuką „Stop/Clear“.
• Po to teks iš naujo įvesti reikiamą informaciją.

2. Atidarykite dureles.
• Mikrobangų krosnelę galima iš naujo paleisti uždarant dureles ir 

paspaudžiant mygtuką „Start“.

PASTABA. Atidarius dureles, mikrobangų krosnelė nustoja veikti.

Pasinaudoję šiuo patikrinimų sąrašu, galite išvengti nereikalingų skambučių 
į techninės priežiūros centrą.

* Mikrobangų krosnelė neveikia;
1. Įsitikinkite, ar prietaiso kabelio šakutė gerai įkišta į elektros lizdą.
2. Patikrinkite, ar gerai uždarytos durelės.
3. Patikrinkite, ar nustatyta gaminimo trukmė.
4. Patikrinkite, gal perdegė saugiklis arba suveikė automatinis išjungiklis

buto elektros instaliacijos skydelyje.

* Kibirkščiavimas mikrobangų krosnelės kameroje;
1. Patikrinkite, ar nėra naudojami metaliniai įrankiai, indai ar lėkštės 

metalizuotais apvadais.
2. Patikrinkite, ar metalinis iešmas neliečia vidinių kameros sienelių.

Jei problema neišnyksta, susisiekite su techninės priežiūros centru.
Techninės priežiūros centrų sąrašas būna įdėtas į mikrobangų krosnelę.

PRIEŠ SKAMBINANT Į 
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS 
CENTRĄ

NEMĖGINKITE PATYS TAISYTI MIKROBANGŲ KROSNELĘ!
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MIKROBANGŲ KROSNELĖS 
PRIEŽIŪRA
Mikrobangų krosnelę reikia periodiškai valyti ir pašalinti bet kokius maisto 
likučius. Jei nebus rūpinamasi švara mikrobangų krosnelėje, gali būti gadinami 
jos paviršiai, o taip pat gali sutrumpėti krosnelės tarnavimo laikas bei kilti 
pavojinga situacija.

1. Prieš valydami mikrobangų krosnelę, ją išjunkite.

2. Rūpinkitės, kad krosnelės viduje visą laiką būtų švaru. Kai ant krosnelės 
kameros sienelių prikimba ištiškęs maistas arba išsiliejęs skystis, nuvalykite 
tai drėgnu skudurėliu. Jei krosnelės vidus labai nešvarus, galima naudoti 
neutralų ploviklį. Negalima naudoti agresyvių valiklių ar abrazyvių valymo 
priemonių.

3. Išorinius mikrobangų krosnelės paviršius derėtų nuvalyti minkštu skudurėliu, 
suvilgytu ploviklio ir vandens tirpalu, o po to nušluostyti drėgnu skudurėliu ir 
nusausinti.
Kad nebūtų sugadintos darbinės dalys krosnelės viduje, negalima leisti, jog į 
ventiliacines angas patektų vandens.
Pasirūpinkite nuvalyti visus maisto likučius, nes palikus jie gali pridegti.

4. Jei sušlampa valdymo skydelis, nušluostykite jį minkštu sausu skudurėliu. 
Valdymo skydelio nevalykite agresyviais valikliais ar abrazyviomis valymo 
priemonėmis.

5. Jei aprasoja durelių vidinis paviršius ar išorė, nušluostykite jas sausu 
skudurėliu. Taip gali atsitikti tada, kai krosnelė dirba didelio drėgnumo 
sąlygomis. Tai jokiu būdu nereiškia mikrobangų krosnelės gedimo. 

6. Retkarčiais reikia išimti ir nuplauti stiklinę lėkštę. Plaukite ją šiltame muiliname 
vandenyje arba dėkite į indaplovę.
Vengiant pernelyg didelio triukšmo, reikia periodiškai nuvalyti atraminį žiedą 
su ratukais ir mikrobangų krosnelės kameros grindis.
Paprasčiausiai nuvalykite krosnelės kameros grindis neutralia valymo priemone 
ar langų valikliu ir nusausinkite.
Atraminį žiedą galima nuplauti šiltame muiliname vandenyje.

SENOS ELEKTRINĖS IR
ELEKTRONINĖS ĮRANGOS 
UTILIZAVIMAS

Ant prietaiso, jo reikmenų ar pakuotės esantis ženklelis 
reiškia, kad prietaiso negalima išmesti kartu su buitinėmis 
šiukšlėmis. Nebereikalingą prietaisą reikia pristatyti į 
specialų surinkimo punktą, skirtą tvarkyti elektrinės ir 
elektroninės įrangos atliekas. Europos Sąjungos ir kitose 
Europos šalyse egzistuoja tvarkymo sistema seniems 
elektriniams ir elektroniniams prietaisams surinkti. 
Tinkamai utilizuodami nebereikalingą prietaisą, padėsite 
išvengti galimos žalos aplinkai ir žmonių sveikatai, kuri 
būtų padaryta netinkamai elgiantis su šiuo atitarnavusiu 
gaminiu. Antrinių žaliavų perdirbimas padeda taupyti 
gamtos išteklius.  Todėl neišmeskite savo senos elektrinės 
ir elektroninės įrangos kartu su buitinėmis šiukšlėmis. 
Išsamesnės informacijos apie šio gaminio utilizavimą ir per-
dirbimą teiraukitės savivaldybėje, buitinių atliekų tvarkymo 
įmonėje arba parduotuvėje, kurioje įsigijote šį gaminį.
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
* K: Ar galima mikrobangų krosnelę eksploatuoti išėmus stiklinę lėkštę ar 

atraminį žiedą?
* A: Ne. Gaminimo metu ir stiklinė lėkštė, ir atraminis žiedas visuomet turi būti 

mikrobangų krosnelėje.

* K: Ar mikrobangų krosnelei dirbant galima atidaryti dureles?
* A: Dureles galima atidaryti bet kada gaminant maistą. Mikrobangų energijos 

generavimas iškart nutraukiamas, o gaminimo trukmės nuostata išlieka, kol 
vėl nėra uždaromos durelės ir paspaudžiamas mygtukas „Start“.

* K: Kodėl baigus gaminti mikrobangų krosnelės vidus yra aprasojęs?
* A: Drėgmė ant mikrobangų krosnelės kameros sienelių yra normalus reiškinys. 

Taip atsitinka garui iš gaminamo maisto nusėdus ant šalto krosnelės 
kameros paviršiaus.

* K: Ar mikrobangų energija prasiskverbia pro stebėjimo langelio tinklelį durelėse?
* A: Ne. Mikrobangos nuo metalinio tinklelio atsispindi atgal į mikrobangų 

krosnelės kamerą. Pro skylutes tinklelyje gali praeiti šviesa. Tačiau pro jas 
negali prasiskverbti mikrobangų energija (dėl didesnio bangos ilgio).

* K: Kodėl kiaušiniai kai kada sprogsta?
* A: Kepant ar verdant kiaušinius, jų tryniai gali sprogti dėl po trynio membrana 

susikaupusio garo. Norint to išvengti, prieš gaminant tereikia paprasčiausiai 
subadyti trynius dantų krapštuku. Niekuomet nevirkite kiaušinių nepradūrę jų 
lukšto.

* K: Kodėl pasibaigus gaminimo procesui maistą rekomenduojama palikti 
pastovėti?

* A: Palikti maistą pastovėti yra labai svarbu.
Gaminant mikrobangomis, karštis generuojamas maiste, o ne mikrobangų 
krosnelėje. Dauguma maisto akumuliuoja pakankamai vidinio karščio, kad 
gaminimo procesas tęstųsi net ir išėmus maistą iš mikrobangų krosnelės. 
Palikus pastovėti iškeptus mėsos gabalus, dideles daržoves ir pyragus, 
leidžia visiškai iškepti tokio maisto vidui neperkepant išorės.

* K: Ką reiškia „palikti maistą pastovėti“?
* A: „Palikti maistą pastovėti“ reiškia, kad maistą derėtų išimti iš mikrobangų 

krosnelės ir palikti uždengtą, kad jis būtų baigiamas gaminti. Taip 
mikrobangų krosnelė atlaisvinama gaminti kitą maistą.

* K: Kodėl mano mikrobangų krosnelė gamina ne taip greitai, kaip nurodyta 
gaminimo mikrobangomis vadove?

* A: Darsyk paskaitykite gaminimo vadovą, kad įsitikintumėte, ar tiksliai vykdote 
visus nurodymus; pažiūrėkite, kokio rezultato galima pasiekti keičiant 
gaminimo trukmę. Vadove pateikiamos gaminimo trukmės ir temperatūros 
nuostatos yra tik rekomendacijos, padėsiančios išvengti maisto perkepimo – 
dažniausiai pasitaikančios problemos gaminant maistą mikrobangų 
krosnelėje.
Varijuojant maisto dydžiui, formai, svoriui ir matmenims, maistą gali tekti 
gaminti ilgiau. Greta maisto gaminimo vadove pateikiamų rekomendacijų 
vadovaukitės savo nuovoka ir tikrinkite, ar maistas yra gerai iškepęs (kaip tai 
darote gamindami ant tradicinės viryklės).

* K: Ar mikrobangų krosnelė gali sugesti įjungus ją tuščią?
* A: Taip. Niekuomet neįjunkite jos tuščios.

* K: Ar galima mikrobangų krosnelėje gaminti maistą be stiklinės lėkštės ar 
apvertus stiklinę lėkštę, kad ant jos būtų galima padėti didelį dubenį?

* A: Ne. Jei jūs išimsite stiklinę lėkštę ar ją apversite, maistas bus prastai 
pagaminamas. Mikrobangų krosnelėje naudojami indai turi tilpti ant stiklinės 
lėkštės.

* K: Ar normalu, kad stiklinė lėkštė sukasi į abi puses?
* A: Taip. Stiklinė lėkštė sukasi pagal arba prieš laikrodžio rodyklę, priklausomai 

nuo to, į kurią pusę sukasi variklis prasidėjus gaminimo procesui.

* K: Ar galima mikrobangų krosnelėje spraginti kukurūzus? Kaip tai padaryti 
geriausiai?

* A: Taip. Mikrobangų krosnelėms skirtas kukurūzų spragėsių pakuotes 
spraginkite vadovaudamiesi gamintojo nurodymais arba pasirinkdami 
kukurūzų spraginimui skirtą automatinio gaminimo meniu punktą. 
Nenaudokite paprastų popierinių maišelių. Taikykite „klausymosi testą“ ir 
išjunkite mikrobangų krosnelę, kai tik spraginimo intensyvumas sumažės iki 
„pokštelėjimo“ kas 1 arba 2 sekundes. Dar kartą nebespraginkite nesprogusių 
grūdų. Nespraginkite kukurūzų stikliniame inde.
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SAUGUS MIKROBANGŲ 
KROSNELĖS NAUDOJIMAS
Prietaiso naudojimas

KIBIRKŠČIAVIMAS
Pastebėję kibirkščiavimą, paspauskite mygtuką „Stop/Clear“ ir pašalinkite 
kibirkščiavimo priežastį.
Kibirkščiavimas – tai elektros lanko išlydis mikrobangų krosnelėje.
Kibirkščiavimą gali sukelti:

• Metalas arba folija, prisispaudusi prie krosnelės kameros sienelės.
• Prie maisto neprigludusi folija (iškilos briaunos veikia kaip antenos).
• Mikrobangų krosnelėje esantis metalas, pavyzdžiui, sąrišos, paukštienos 

smeigtukai ar paauksuoti lėkščių apvadai.
• Mikrobangų krosnelėje naudojami rankšluosčiai iš perdirbto popieriaus, 

kuriuose yra mažų metalo gabaliukų.

Nemėginkite sugadinti ar užblokuoti apsauginius užraktus.
Nieko nekiškite tarp mikrobangų krosnelės priekinio paviršiaus ir durelių, o taip 
pat neleiskite ant sandarinimo paviršių kauptis nešvarumams. Nuvalykite neutra-
lia valymo priemone, o po to nušluostykite drėgnu skudurėliu ir nusausinkite. 
Niekuomet nenaudokite šveitimo miltelių ar kempinėlių.
Neapkraukite mikrobangų krosnelės durelių kokiu nors svoriu, pavyzdžiui, neleis-
kite, kad ant atvirų durelių kabintųsi vaikai.
Dėl to mikrobangų krosnelė gali apvirsti į priekį ir ką nors sužaloti, o taip pat būti 
sugadinta.
Nesinaudokite mikrobangų krosnele, jei yra pažeisti durelių sandarikliai ar 
sandarinimo paviršiai, o taip pat jei durelės yra deformuotos ar yra sulūžę arba 
atsilaisvinę durelių lankstai.
Draudžiama įjungti tuščią mikrobangų krosnelę. Dėl to mikrobangų krosnelė gali 
sugesti.
Nemėginkite mikrobangų krosnelėje džiovinti drabužių, laikraščių ar kitokių 
medžiagų. Šie dalykai gali užsidegti.
Nenaudokite indų iš perdirbto popieriaus, nes juose gali būti svetimkūnių, galinčių 
sukelti kibirkščiavimą arba gaisrą.
Netrankykite valdymo skydelio kietais daiktais. Mikrobangų krosnelė gali sugesti.

Maistas
Visuomet įveskite recepte nurodytą minimalią gaminimo trukmę. Jau geriau 
nepakankamai iškepti maistą, nei jį perkepti.
Nepakankamai iškepusį maistą galima vėl įdėti į krosnelę ir gaminti toliau. Jei 
maistas perkeps, jau nieko nebus galima pakeisti.
Mažus maisto kiekius ar maistą su nedaug drėgmės kaitinkite labai atsargiai. 
Toks maistas gali greitai sudžiūti ir užsiliepsnoti.
Nekaitinkite kiaušinių su lukštu. Kiaušiniuose susidaręs slėgis gali juos susprogdinti. 
Maisto su neporėta odele pavyzdžiai yra bulvės, kiaušinių tryniai ir dešrelės.
Kad toks maistas nesproginėtų, prieš gaminant odelę reikia subadyti šakute.
Nemėginkite mikrobangų krosnelėje gruzdinti maistą aliejuje.

Išsijungus mikrobangų krosnelei, visuomet palikite maistą mažiausiai 20 sekundžių 
pastovėti, kad susivienodintų temperatūra; prireikus pamaišykite kaitindami ir 
VISUOMET išmaišykite baigę kaitinti. Kad skystis audringai neužvirtų ir nenupli-
kytų, į gėrimą reikia įdėti šaukštą ar stiklinę lazdelę ir išmaišyti jį prieš kaitinant, 
kaitinimo metu ir baigus kaitinti.
Nepalikite be priežiūros spraginamų kukurūzų.
Nespraginkite kukurūzų popieriniame maišelyje, nebent jie būtų išfasuoti į 
mikrobangų krosnelėms paruoštą pakuotę. Kukurūzų grūdai rudojo popieriaus 
maišelyje gali perkaisti ir užsidegti.
Nedėkite mikrobangų krosnelėms skirtų kukurūzų spragėsių maišelių tiesiai ant 
krosnelės stiklinės lėkštės. Kad krosnelės stiklinė lėkštė neperkaistų ir netrūktų, 
padėkite pakuotę ant mikrobangoms tinkamos stiklinės ar keraminės lėkštės.
Neviršykite kukurūzų spragėsių gamintojo rekomenduojamos spraginimo 
trukmės. Kukurūzus spraginant ilgiau, daugiau spragėsių nepavyks gauti, tačiau 
dėl to kukurūzai gali apanglėti ir užsidegti. Atminkite, kad spragėsių maišelis ir 
lėkštė gali stipriai įkaisti. Išimkite atsargiai, mūvėdami virtuvines pirštines.
Pasirūpinkite nuvalyti visus maisto likučius, nes palikus jie gali pridegti.


