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Electrolux. Thinking of you.
Többet is megtudhat elképzeléseinkrol a www.electrolux.com

címen

Tartalomjegyzék
Biztonsági információk   14
Termékleírás   17
M ködés   17
Hasznos javaslatok és tanácsok   20
Ápolás és tisztítás   21

M szaki adatok   22
Környezetvédelmi tudnivalók   22
Üzembe helyezés   23
Európai Jótállás    23

 A változtatások jogát fenntartjuk

 Biztonsági információk
Általános biztonság
OLVASSA EL GONDOSAN, ÉS KÉS BBI
TÁJÉKOZÓDÁS VÉGETT RIZZE MEG
• A beépített biztonsági reteszel  kapcsolók

megakadályozzák, hogy a mikrohullámú
süt  nyitott ajtó mellett m ködjön.

• Ne hajtson végre módosításokat rajtuk, il-
letve ne próbálja meg nyitott ajtó mellett
üzemeltetni a süt t, mivel a nyitott süt  azt
eredményezheti, hogy a mikrohullámú
energiának lesz kitéve.

• Ne hagyja, hogy kiömlött étel- vagy tisztí-
tószer-maradványok halmozódjanak fel az
ajtótömítés felületén. A tisztítási utasításo-
kat lásd a Tisztítás és ápolás c. fejezetben.

• Különösen fontos, hogy a süt  ajtaja meg-
felel en záródjon, és hogy a következ
elemek sérülésmentesek legyenek: (1) ajtó
(deformálódott), (2) zsanérok és zárnyel-
vek (törött vagy meglazult), (3) ajtótömíté-
sek és tömít felületek.

Vigyázat Ha az ajtó, a zsanérok/
zárnyelvek vagy az ajtótömítések
sérültek, a süt t tilos használni
mindaddig, amíg a szerviz kiképzett
szakembere meg nem javította.

Vigyázat A gyártó által kiképzett
szervizszakemberek kivételével bárki
számára veszélyes a süt n javításokat
vagy változtatásokat végrehajtani.
Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
hivatalos szervizszolgáltatóval, ha a
készüléket szervizelni kell.

• Soha ne távolítsa el a küls  burkolatot, az
ajtót vagy a kezel lapot. Ha ezt tenné,

rendkívül magas feszültségnek lehet kité-
ve.

• A süt t a jelen kézikönyvben található be-
szerelési el írásoknak megfelel en telepí-
tse és helyezze el.

• A készüléket csak a jelen kézikönyvekben
ismertetett rendeltetésének megfelel  cél-
ra használja. Ne használjon korrozív vegy-
szereket a készülékben. Az ilyen típusú ké-
szülék kifejezetten élelmiszerek melegíté-
sére, elkészítésére, illetve kiolvasztására
lett kifejlesztve. A jelen készüléket nem ipa-
ri vagy laboratóriumi, sem pedig nem ke-
reskedelmi használatra szánták, és az ilyen
használat érvényteleníti a garanciát.

• Ne üzemeltesse a süt t üresen. Ha nincs
jelen élelmiszer vagy víz, hogy elnyelje a
mikrohullámú energiát, a magnetroncs
károsodhat.

• Ne tárolja ezt a készüléket kültéren. Ne
használja ezt a készüléket víz közelében.

• Ne próbálkozzon azzal, hogy ruhát vagy
újságot szárít a mikrohullámú süt ben. Ez-
ek meggyulladhatnak.

• Ne használja a süt teret tárolási célokra.
Ne hagyjon papírtermékeket, süt edénye-
ket vagy élelmiszert a süt térben, amikor
az nincs használatban.

• Az elérhet  felületek h mérséklete a ké-
szülék üzemeltetése közben magas lehet.

Vigyázat Ha füstöt észlel, kapcsolja ki
vagy válassza le a hálózatról a
készüléket, és tartsa az ajtót zárva, hogy
elfojtsa az esetleges lángokat. Soha ne
használjon vizet.
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Vigyázat A készüléket gyermekek vagy
csökkent fizikai, érzékszervi vagy
mentális képességekkel bíró, illetve kell
tapasztalattal és ismeretekkel nem
rendelkez  személyek nem
használhatják, kivéve, ha biztosítják
számukra a felügyeletet és az
útmutatást.

• Ne forgassa kézzel a forgótányért. Ez
meghibásodást okozhat.

• A készülék kialakítása nem olyan, hogy
küls  id zít  vagy külön távirányító rend-
szer alkalmazásával m ködtethet  lenne.

• Figyelmet kell fordítani arra, hogy ne tömí-
tse el a süt  tetején, hátlapján, oldalán és
alján található szell z nyílásokat.

Vigyázat Ne használja ezt a süt t
kereskedelmi célokra. Ezt a süt t
kizárólag háztartási célú használatra
készítették.

Edényekkel kapcsolatos biztonság
Csak olyan edényeket használjon, amelyek
mikrohullámú süt ben való használatra alkal-
masak.
A szikraképz dés a süt ben mikrohullámos
üzemelés közben rendszerint fémedények
használata miatt következik be. A folyamatos
szikrázás azonban károsíthatja a készüléket.
Állítsa le a programot, és ellen rizze az
edényt.
A legtöbb üvegb l, üvegkerámiából és h álló
üvegb l készült edény kiválóan alkalmas a
mikrohullámú süt ben való használatra. Bár
a mikrohullámú energia nem melegíti fel a
legtöbb üveg- vagy kerámiaedényt, ezek az
edények felforrósodhatnak a bennük lév
élelmiszert l származó h átadás miatt. Az
edények kivételekor süt keszty  használata
ajánlott.

Élelmiszerekkel kapcsolatos biztonság
• Ne melegítsen konzervdobozban lév  élel-

miszert a mikrohullámú süt ben. Mindig
szedje ki az élelmiszert egy alkalmas
edénybe.

• Olajfürd ben való sütés nem végezhet
mikrohullámú süt ben, mivel a zsiradék
h mérséklete nem kontrollálható, és en-
nek veszélyes helyzet lehet az eredménye.

• Pattogatott kukorica készíthet  a mikro-
hullámú süt ben, de csak kifejezetten az

erre a célra készült speciális csomagolás-
ban vagy edényben. Ennél az ételkészítési
m veletnél mindig kell felügyeletr l gon-
doskodni.

• A nem porózus b rrel vagy héjjal rendel-
kez  élelmiszereket szurkálja meg, hogy
megel zze a g z felhalmozódását és a
szétdurranást. Néhány példa azokra az
élelmiszerekre, amelyeket meg kell szur-
kálni: alma, burgonya, csirkemáj és tojás-
sárgája.

• A cumisüvegek vagy a bébiételes üvegek
tartalmát össze kell keverni vagy rázni, és
a h mérsékletet ellen rizni kell a fogyasz-
tás el tt az égési sérülések elkerülése ér-
dekében.

Vigyázat Folyadékok és más
élelmiszerek nem melegíthet k lezárt
tárolóedényekben, mivel
felrobbanhatnak.

Vigyázat Italok mikrohullámos
melegítése késleltetett kifutásos forrást
eredményezhet, ezért óvatosan kell
eljárni a tartóedény kezelésekor.

Vigyázat Amikor valamilyen folyadékot,
pl. levest, szószt vagy italt melegít a
mikrohullámú süt ben, akkor
el fordulhat, hogy buborékképz dés
nélkül lépi túl a folyadék a forráspontot.
Ez a forrásban lev  folyadék hirtelen
kicsordulását eredményezheti. Ennek a
lehet ségnek a megel zésére a
következ  lépéseket kell végrehajtani:
1. Kerülje az egyenes oldalú, keskeny

nyakú edények használatát.
2. Ne melegítse túl az élelmiszert.
3. Keverje meg a folyadékot, miel tt az

edényt a süt be teszi, valamint a me-
legítési id  félidejében is.

4. A melegítés után hagyja pihenni rövid
ideig a folyadékot a süt ben, majd
keverje meg ismét, miel tt óvatosan
kivenné az edényt.
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Vigyázat Bizonyos termékek, mint
egész tojások és lezárt edények (például
lezárt bef ttes üvegek) felrobbanhatnak,
és nem melegíthet k ebben a süt ben.
Esetenként a felütött tojások is
felrobbanhatnak sütés közben. Mindig
szurkálja meg a sárgáját, fedje le, és
hagyjon egy perc pihentetési id t,
miel tt levenné a fedelet.

Normális jelenség, ha az ajtó körül g z
szivárog ki, vagy ha pára jelenik meg az
ajtón, s t még az is, ha vízcseppek je-
lennek meg az ajtó alatt az ételkészítési
ciklus alatt. Ez pusztán a meleg élelmi-
szerb l származó páralecsapódás, és
nem befolyásolja a süt  biztonságát. Az

ajtónak nem feladata, hogy teljesen szi-
getelje a süt teret.

Útmutató a süt edényekhez és
tartozékokhoz
Edények és tartozékok széles választéka
használható a mikrohullámú süt ben való
ételkészítésre.
Az Ön biztonsága, valamint az edények és a
süt  károsodásának megel zése érdekében
megfelel  edényeket válasszon minden étel-
készítési módszerhez.
Az alábbi felsorolás általános útmutatásként
szolgál.
•  : Használandó edények és tartozékok
•  : Kerülend  edények és tartozékok

Anyagok Edény Mikrohullám

Kerámia és üveg Corning áruk 1)

H álló üvegáruk

Üvegáruk fémdíszítéssel

Ólomkristály

Porcelán Fémdíszítés nélkül

Cserépedények 2)

M anyag Mikrohullámú süt ben h álló je-
löléssel

M anyag csomagolás

Fém Tepsi

Alufólia 3)

Papír Csészék, tányérok, törölköz k

Viaszos papír

Fa

1) Csak ha nincs rajtuk fémszegély.
2) Csak ha nem fémtartalmú mázzal van bevonva.
3) Alufóliát csak árnyékolási célra használjon, túlzott használata szikraképz dést okozhat.
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Termékleírás

1

3

5

2

4

6

7

1. Kijelz ablak
–  - Mikrohullám funkció jelzése
–  - Automatikus sütés funkció jelzése
–  - Órakijelzés
–  - Mikrohullám 50% fölött jelzés
–  - Mikrohullám 50% alatt jelzés
–  - Kiolvasztás funkció jelzése
–  - Súly kijelzése (gramm)
–  - Mennyiség kijelzése (milliliter)
–  - Zárkijelzés

2. Kiolvasztás súly szerint
3. Óra
4. Indítás
5. Mikrohullám választókapcsoló
6. Leállítás
7. Forgótárcsa

M ködés
A pontos id  beállítása:

Az els  bekapcsoláskor a süt  kijelz jén
"00:00" látható, és egy sípolás hallatszik.

Az óra a 24 órás id kijelzés alkalmazza

1. Nyomja meg a  gombot. Az óra szám-
jegyei villognak a  jellel együtt.

2. A  elforgatásával válassza ki az óra ér-
tékét.

3. Nyomja meg a  gombot. A perc szám-
jegyei villognak:

4. A  elforgatásával válassza ki a perc ér-
tékét.
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5. 5. A "pontos id " beállításának befejezé-
séhez nyomja meg a  gombot. A kijel-
z n villog a ":" jel, a  jel pedig elt nik.

A süt  m ködtetéséhez be kell állítani a
"pontos id t".

A "pontos id " beállítási folyamata alatt,
ha bármikor megnyomja, a süt  vissza-
lép az el z  állapotba.

Sütés mikrohullámokkal.
1. Nyomja meg egyszer a  gombot, és a

"P100" felirat megjelenik a kijelz n, a 
 jelek pedig világítanak. A 100 100%-ot

jelez, vagyis a 800 wattos maximális tel-
jesítménybeállítást.

2. Forgassa el a  gombot a mikrohullámos
teljesítmény fokozatos csökkentéséhez
100%-ról 10%-ra a következ  sorrend-
ben: "P100", "P80", "P50", "P30" és
"P10"

A  jel világít, amikor 50%-os vagy ala-
csonyabb teljesítmény van kiválasztva

3. A teljesítményválasztás meger sítéshez
nyomja meg a  gombot.

4. A  elforgatásával válassza ki a kívánt
sütési id t 0.05 és 95.00 perc között.
Megjegyzés:
– A kiválasztott id  0.05 és 1 perc között

5 másodperces lépésekkel változik
– A kiválasztott id  1 és 5 perc között 10

másodperces lépésekkel változik
– A kiválasztott id  5 és 10 perc között

30 másodperces lépésekkel változik
– A kiválasztott id  10 és 30 perc között

1 perces lépésekkel változik
– A kiválasztott id  30 és 95 perc között

5 perces lépésekkel változik
5. Nyomja meg a  gombot a sütés elindí-

tásához. A kijelz  a hátralév  sütési id t
mutatja, a  és  vagy  jel pedig villog
(a kiválasztott teljesítményszintt l függ -
en).

Mikrohullámos teljesítmény táblázata:
Teljesítményszáza-

lék
Kijelz  és mikrohul-
lámos teljesítmény

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

A "plusz 60 másodperc" funkció
1. Ha megnyomja a  gombot, amikor a

süt  készenléti üzemmódban van, vagyis
amikor nincs használatban, és a pontos
id  látható a kijelz n, a mikrohullámos
sütés/melegítés automatikusan elindul
800 wattos, 100%-os teljesítménnyel
(P100) 60 másodpercre. A  jel villog a
kijelz n.
Ennek a gombnak minden további meg-
nyomása 60 másodpercet ad hozzá a
meglév  sütési id höz. A maximális me-
gadható sütési id  95 perc.

2. Mikrohullámos sütés vagy "kiolvasztás
id  szerint" funkció alatt a  gomb bár-
mikor történ  megnyomása 60 másod-
perccel növeli a sütési/kiolvasztási id t.
Megjegyzés: Ez a funkció nem áll rendel-
kezésre, amikor a süt t automatikus
üzemmódban használja, mint például az
"automatikus kiolvasztás súly szerint"
vagy az "automatikus sütés".

Automatikus kiolvasztás súly szerint
1. Nyomja meg egyszer a  gombot, és a

"dEF 1" felirat megjelenik a kijelz n, a 
 jelek pedig világítanak.

2. A  gomb elforgatásával válassza ki a ki-
olvasztásra kerül  élelmiszer fagyasztott
súlyát grammban. (100 g és 2000 g kö-
zött)

3. Nyomja meg a  gombot az automati-
kus kiolvasztási funkció megkezdéséhez.
A süt  kiszámítja a kiolvasztási id t és a
teljesítményszintet, ami az étel tökéletes
kiolvasztásához szükséges. A kijelz  a
hátralév  kiolvasztási id t mutatja, és a

 jelek villognak.

Kiolvasztás id  szerint.
1. Nyomja meg a  x2, gombot, és a "dEF

2" felirat megjelenik a kijelz n, a  jelek
pedig világítanak.

2. A  elforgatásával válassza ki a kiolvasz-
tási id t – max. 95 perc.

3. Nyomja meg a  gombot a kézi kiol-
vasztási funkció megkezdéséhez. A kijel-
z  a hátralév  kiolvasztási id t mutatja,
és a  jelek villognak. Megjegyzés: A
240 wattos teljesítményszint (P30) az
alapértelmezett beállítás az ebben a
módban történ  kiolvasztáshoz, és ez
nem módosítható.
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Többszakaszos sütés
A süt  beállítható úgy, hogy két szakaszban
végezze a kiolvasztást/sütést.
Ha kiolvasztási funkciót is használ, annak kell
az els  szakasznak lennie.
Egy "sípolás" hallható, miután az els  sza-
kasz befejez dött, és a második szakasz au-
tomatikusan elkezd dik.

Az automatikus menük egyik szakasz-
ban sem használhatók. Például: Az étel
5 perces kézi kiolvasztása, majd sütés 7
percig 640 watton (P80):

1. Nyomja meg a  gombot, és a "dEF 1"
felirat megjelenik a kijelz n, a  jelek
pedig világítanak.

2. A  elforgatásával válassza ki az 5 per-
ces kiolvasztási id t.

3. Nyomja meg egyszer a  gombot, és a
"P100" felirat megjelenik a kijelz n, a 

 jelek pedig világítanak. A 100 a 800
wattos (100%), vagyis maximális teljesít-
ménybeállítást jelzi.

4. A  elforgatásával válassza ki a 640 wat-
tot (P80).

5. A teljesítményválasztás meger sítéshez
nyomja meg a  gombot.

6. A  elforgatásával válassza ki az 7 per-
ces sütési id t.

7. Nyomja meg az  gombot a kétszaka-
szos program elindításához. A  és  je-
lek villognak az 1. szakaszra vonatkozó-
an, majd egy "sípolás" után a  és  jelek
villognak, jelezve, hogy a 2. szakasz meg-
kezd dött.

Késleltetett indítás.
A süt  beállítható úgy, hogy a sütést egy el -
re meghatározott id pontban kezdje el, és
legfeljebb két szakaszos sütés állítható be.
Ne használjon kiolvasztást egyik szakasznál
sem.
1. Nyomja meg egyszer a  gombot, és a

"P100" felirat megjelenik a kijelz n. A 
 jelek világítanak. A 100 a 100%-os ma-

ximális teljesítménybeállítást jelzi.
2. A  elforgatásával válassza ki a teljesít-

ményszintet.
3. A teljesítményválasztás meger sítéshez

nyomja meg a  gombot.
4. A  elforgatásával válassza ki a kívánt

sütési id t 0.05 és 95.00 perc között.

5. Nyomja meg a  gombot. Az óra szám-
jegyei villognak, és a  jel világít.

6. A  gombot elforgatva válassza ki az óra
értékét, amikor a süt  elkezdje a sütést.

7. Nyomja meg a  gombot. A perc szám-
jegyei villognak. Nyomja meg a gombot.
A perc számjegyei villognak.

8. A  gombot elforgatva válassza ki a perc
értékét, amikor a süt  elkezdje a sütést.

9. A beállítás befejezéséhez nyomja meg az
 gombot. A pontos id  jelenik meg a

kijelz n a villogó  jellel együtt, és mind-
addig így marad, amíg el nem éri az indí-
tási id t, amikor a süt  kétszer "sípol", és
a sütési folyamat automatikusan meg-
kezd dik.

A sütési ciklus befejezésekor a süt  5-
ször "sípol". Megjegyzés: A funkció m -
ködtetéséhez be kell állítani a "pontos
id t".

Gyermekzár.
A süt  használhatatlanná tehet , amennyi-
ben meg szeretné akadályozni a jogosulatlan
használatot, vagyis azt, hogy gyermekek
használják a készüléket. Készenléti üzem-
módban
tartsa a  gombot kb. 3 másodpercig le-
nyomva. Egy hosszú "sípolás" hallható, ami
jelzi, hogy a gyerekzár bekapcsolása meg-
történt, és a  jel világít a kijelz n.
A "gyerekzár" üzemmódból való kilépéshez
tartsa a  gombot kb. 3 másodpercig le-
nyomva. Egy hosszú "sípolás" hallható, ami
jelzi, hogy a gyerekzár kikapcsolása megtör-
tént, és a  jel kialszik a kijelz n.

Automatikus sütés ételkategória
szerint.
1. A  elforgatásával válassza ki az "A-1" és

"A-8" közötti menüket. A  jel világít.
Megjegyzés: Az ételkategóriákat lásd az
alábbi táblázatban

2. A választás meger sítéshez nyomja meg
a  gombot.

3. A  elforgatásával válassza ki az étel sú-
lyát grammban. A  vagy a  jel világít.

4. Nyomja meg a  gombot a sütés meg-
kezdéséhez.

A sütési folyamat befejezésekor "sípo-
lás" hallható ötször, és a süt  kikapcsol.
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Automatikus sütési táblázat
Menü Súly / adag

A1 - Automatikus melegí-
tés

200 g, 400 g, 600 g

A2 - Zöldségek 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Hal 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Hús 250 g, 350 g, 450 g

A5 - Tészta 50 g, (450 g vízzel) 100 g (800 g vízzel)

A6 - Burgonya 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pizza 200 g, 400 g

A8 - Leves 200 g, 400 g

Információ visszakeresése használat
közben.
1. Nyomja meg a  gombot sütés közben,

és a kijelz n a kiválasztott teljesítmény je-
lenik meg 3 másodpercre.

2. "Késleltetett indítás üzemmódban"
nyomja meg a  gombot, és a sütés kez-
dési id pontja jelenik meg a kijelz n 3
másodpercig, majd ismét a pontos id
jelenik meg.

3. A sütés alatt nyomja meg a  gombot, ha
meg szeretné nézni a "pontos id t", ami
3 másodpercre jelenik meg.

Általános információk és felhasználói
útmutatások.
1. Minden alkalommal, amikor megnyom

egy gombot, egy "sípolás" hallható a
m velet visszaigazolásaként.

Minden alkalommal, amikor megnyom
egy gombot, egy "sípolás" hallható a
m velet visszaigazolásaként.

2. A kezel gomb els  elforgatásához egy
"sípolás" kapcsolódik.

3. Miután beállított bármilyen sütési progra-
mot, amennyiben elmulasztja elindítani a

 gomb megnyomásával 1 percen belül,
az a program törlését eredményezi, és a
"pontos id " jelenik meg a kijelz n.

4. Minden sütési ciklus befejezésekor a süt
ötször "sípol".

5. A sütési ciklus folyamán az ajtó kinyitása
leállítja a süt  m ködését. Meg kell nyom-
ni a  gombot a sütés folytatásához, ha
a sütési ciklus alatt az ajtót kinyitották.

Hasznos javaslatok és tanácsok
Tanácsok a mikrohullámra vonatkozóan
• Mindig tartsa tisztán a süt t - el zze meg

az ételek kifutását, és ne feledje megtisz-
títani az üvegtányér alatti területet és az aj-
tó bels  oldalát.

• A mikrohullámú süt ben való ételkészítés
során részesítse el nyben a kör alakú vagy
ovális, fed vel rendelkez  t zálló tálak
használatát.

• Ne használjon fém- vagy fémdíszítés  tá-
lakat. Bizonyos m anyagok a forró étel ha-
tására megolvadhatnak és deformálód-
hatnak.

• Elkészítés közben fedje le az ételt. Hasz-
náljon üvegfedelet, tányért vagy zsírpapírt.

• A péksütemények, a kenyér hasonlók ki-
olvasztása történhet közvetlenül a kenyér-
kosárban vagy egy papírtörölköz n.

• Ha a fagyasztott ételt a csomagolásában
melegíti fel, a csomagolást fel kell nyitni. A
fémet vagy fémdíszítést tartalmazó cso-
magolást tilos használni, hacsak nem kife-
jezetten mikrohullámú süt ben való hasz-
nálatra ajánlott. Távolítsa el a fémkapcso-
kat és a zárózsinórokat.

• Kisebb alufólia darabok használhatók a
könnyen túlsül  részek (pl. csirkeszárnyak)
lefedésére.

• A héjas vagy b rös ételeket (pl. burgonya
vagy kolbász) szurkálja meg villával. Ne
f zzön tojásokat a mikrohullámú süt ben,
mivel felrobbanhatnak.
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• A nagy, vastag darabokat a tál széléhez
helyezze, és próbálja meg az élelmiszert
egyforma méret  darabokra vágni. Az ételt
mindig a süt  közepére helyezze.

• Az étel elkészülése egyenletes lesz, ha né-
hányszor megkeveri vagy megfordítja.

• Mindig rövidebb elkészítési id t állítson be
a receptben jelzettnél, hogy elkerülje a túl-
sütést. Minél nagyobb mennyiség  az étel,
annál hosszabb id  szükséges az elkészí-
téséhez.

• A zöldségekhez csak kevés vizet adjon,
vagy ne adjon semennyit.

• Kevesebb sót és f szert használjon, mint
a "hagyományos" ételkészítés esetén.

• F szerezze, ha elkészült.
• Hagyjon néhány perc "pihentetési" id t,

miután a süt  kikapcsolt, hogy az étel tel-
jesen és egyenletesen készüljön el.

• Mindig gy z djön meg arról a tálalás el tt,
hogy az étel mindenütt elég forró.

• Használjon edényfogót vagy keszty t,
amikor kiveszi az edényeket és az ételt a
süt b l.

Mikrohullámozási tippek
• Méz lágyítása

Ha van egy üveg méze, amely kikristályo-
sodott, vegye le a fedelét, helyezze be az

üveget, és mikrohullámozza közepes tel-
jesítményen 2 percig.

• Csokoládé olvasztása
Törjön össze 100 g csokoládét kockákra,
helyezze egy tálba, melegítse magas telje-
sítményen 1-2 percig, és keverje jól meg.

• Vaj puhítása vagy olvasztása
Az olvasztás néhány másodpercig tart ma-
gas teljesítményen. A puhítást jobb kímé-
letesen, alacsony teljesítményfokozaton
végezni.

• Kenyér felfrissítése vagy melegítése
Használjon közepes teljesítményt néhány
másodpercig.

• Fokhagymapucolás könnyedén
Melegítsen 3-4 gerezd fokhagymát magas
teljesítményen 15 másodpercig. Nyomja
össze az egyik végét, míg a gerezd ki nem
ugrik.

• Gyümölcslé
A citrusfélékb l több lé nyerhet , ha ma-
gas teljesítményen 15 másodpercig mele-
gíti facsarás el tt.

• Zabkása készítése
A zabkása egyszer en elkészíthet  a tála-
lóedényben, így nem lesz külön mosogat-
nivaló lábas. Kövesse az élelmiszer gyár-
tójának ajánlásait.

Ápolás és tisztítás
A tisztítás az egyetlen karbantartási m velet,
amire szükség van.

Vigyázat A mikrohullámú süt t
rendszeresen meg kell tisztítani,
eltávolítva minden ételmaradványt. Ha a
mikrohullámú süt t nem tartják tisztán, a
felülete megrongálódhat, ami a süt
hasznos élettartamát lecsökkenti, és
esetleg veszélyes helyzetet is
eredményezhet.

Vigyázat A tisztítást a süt
tápellátásának lekapcsolása mellett kell
végezni. Húzza ki a dugaszt a fali
aljzatból, vagy kapcsolja ki a süt
áramkörét.

Ne használjon agresszív vagy dörzshatású
tisztítószereket, kaparóeszközöket, amelyek
megkarcolják a felületeket, illetve éles tárgya-
kat, mivel foltok jelenhetnek meg.

Soha ne használjon nagynyomású vagy g z-
sugaras tisztítókészülékeket.

Tartozékok
Tisztítsa meg a tartozékokat minden hasz-
nálat után. Ha nagyon szennyezettek, el -
ször is áztassa be, majd használjon kefét
vagy szivacsot. A tartozékok mosogatógép-
ben mosogathatók.
Ügyeljen arra, hogy a forgótányér és a hozzá
tartozó tartó mindig tiszta legyen. Ne kap-
csolja be a süt t, ha a forgótányér és a hozzá
tartozó tartó nincs a helyén.

Elüls  felület
Rendszerint a süt t csak nedves ruhával kell
megtisztítania. Ha nagyon szennyezett, te-
gyen néhány csepp mosogatószert a tisztí-
táshoz használt vízbe. Ezután törölje le szá-
raz ruhával a süt t.

electrolux  21
www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


Használjon üvegtisztító terméket és olyan
puha törl kend t, amely nem hagy maga
után szálakat vagy szöszöket. Törölje át
egyik oldaltól a másikig anélkül, hogy bármi-
lyen nyomást gyakorolna a felületre.
Azonnal távolítsa el a vízk , zsír-, keményít -
és tojásfehérje foltokat. Ezek a foltok korró-
ziót idézhetnek el .
Ne hagyjon vizet a süt  belsejében.

A süt  belseje
A süt  minden használata után tisztítsa meg
a bels  falakat egy nedves ruhával, mivel ez
a legkönnyebb módja annak, hogy eltávolítsa
a kifröccsent ételeket és foltokat, amelyek a
beltérben kialakulhattak.
A nehezen mozdítható szennyez dés eltá-
volításához használjon nem agresszív tisztí-
tószert. Ne használjon süt sprayt vagy más
agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.
Mindig tartsa az ajtót és a süt  el lapját na-
gyon tisztán, hogy biztosítsa az ajtó megfe-
lel  nyitását és zárását.

Ügyeljen arra, hogy a hogy a víz ne jusson be
a mikrohullámú süt  szell z nyílásaiba.
Rendszeresen vegye ki a forgótányért és a
hozzá tartozó tartót, és tisztítsa meg a süt -
tér alsó falát, különösen, ha valamilyen folya-
dék kifutott.
Ne kapcsolja be a süt t, ha a forgótányér és
a hozzá tartozó tartó nincs a helyén.
Ha a süt  süt tere nagyon szennyezett, te-
gyen egy pohár vizet a forgótányérra, és kap-
csolja be a mikrohullámú süt t 2-3 percre
maximális teljesítménnyel. A képz d  g z
fellazítja a szennyez dést, ami ezután kön-
nyen letisztítható egy puha ruhával.
A kellemetlen szagok (pl. halsütés után) kön-
nyen megszüntethet k. Tegyen néhány
csepp citromlevet egy csésze vízbe. Tegyen
egy kanálnyi kávét a csészébe, hogy ne fus-
son ki a víz. Melegítse a vizet 2-3 percig ma-
ximális mikrohullámos teljesítménnyel.

M szaki adatok
M szaki adatok kategóriái Érték EMS20200

Váltóáramú feszültség 230-240 V / 50 Hz

Szükséges teljesítmény 1300 W

Mikrohullámos kimen  teljesítmény 800 W

Mikrohullámú frekvencia 2450 MHz

Méretek (SZxMAxMÉ) 461 x 280 x 273 mm

Süt  befogadóképessége. 20 liter

Tömeg 12,6 kg

Környezetvédelmi tudnivalók
A terméken vagy a csomagoláson található

  szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhet  háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelel  begy jt  helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezésér l, segít megel zni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális

kedvez tlen következményeket, amelyeket
ellenkez  esetben a termék nem megfelel
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végz  szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
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Üzembe helyezés
• Távolítsa el a reklámcímkét az ajtóról.
• A süt t sima, vízszintes felületen kell

üzembe helyezni. A felületnek elég er s-
nek kell lennie ahhoz, hogy biztonságosan
megtartsa a süt  (12.6 Kg) és tartalma sú-
lyát. A vibráció- vagy zajkeltés lehet ségé-
nek megel zése érdekében a süt nek sta-
bil helyzetben kell lennie.

• A süt t tartsa távol a h forrásoktól és a
vízt l. Amennyiben h nek vagy víznek van
kitéve, ez csökkentheti a hatékonyságot,
és meghibásodásához vezethet, ezért
ügyeljen arra, hogy a süt t h forrásoktól
és vízt l távol helyezze üzembe.

• Ne gátolja a készülékház tetején és olda-
lain lév  szell z nyílásokat, és ne tegyen
semmilyen tárgyat a süt  tetejére. Ha a
szell z nyílásokat elzárja m ködés köz-
ben, a süt  túlmelegedhet, és az meghi-
básodáshoz vezethet. A nyílásokon forró
leveg  távozik, tehát ügyeljen arra, hogy
ne dugítsa el azokat, illetve ne hagyja, hogy
függöny kerüljön a süt  és a hátsó fal közé.

• A süt t olyan messze helyezze el a rádió-
és tv-készülékekt l, amennyire lehetsé-
ges. Ez a süt  megfelel a rádió-interferen-
cia elnyomására vonatkozó EGK-követel-
ményeknek, de bizonyos interferencia fel-
léphet, ha a süt t túl közel helyezik egy rá-
dió- vagy tv-készülékhez, tehát tartsa ez-
eket a lehet  legtávolabb.

• Ha sarokban helyezi el, hagyjon legalább
15 cm távolságot a falaktól és 15 cm tá-
volságot a mikrohullámú süt  fölött.

Fontos A süt  csaknem bárhova
elhelyezhet  a konyhában. Ügyeljen arra,
hogy a süt t egy sima, vízszintes felületre

helyezze, és hogy a szell z nyílások,
valamint a süt  alatti felület ne legyenek
eltömítve (a megfelel  szell zés érdekében).

Csatlakoztatás a táphálózatra
A süt  leszállítása hálózati kábellel és dugas-
szal történik, amely 230–240V / 50 Hz földelt
fali aljzathoz alkalmas. A földelés minimalizál-
ja annak a kockázatát, hogy rövidzárlat tör-
ténik. Ellen rizze, hogy a süt  feszültségér-
téke megfelel-e a táphálózatnak.

Ha a süt t az aljzathoz hosszabbító
használatával csatlakoztatja, gy z djön
meg arról, hogy a hosszabbító kábel föl-
delt.

Vigyázat Ezt a készüléket tilos nem
földelt áramforráshoz csatlakoztatni.
Forduljon villanyszerel höz, ha
bizonytalan a süt  elektromos
csatlakoztatását vagy az áramforrás
földelésének meglétét illet en.

Vigyázat A készüléket kötelez  földelni.
Ha a készülék olyan nem
újrahuzalozható dugasszal van
felszerelve, amely nem megfelel  az
Önnél lév  aljzatokba, azt a gyártónak, a
gyártó szerel jének vagy más hasonlóan
képzett személynek ki kell cserélnie,
nehogy veszélyhelyzet álljon el .

Vigyázat Ha a hálózati kábel megsérül,
azt a gyártónak vagy a gyártó
szerel jének vagy más hasonlóan
képzett személynek ki kell cserélnie,
nehogy veszélyhelyzet álljon el .

Európai Jótállás
A jelen készülékre az Electrolux a jelen kézi-
könyv hátlapján felsorolt országok mindegyi-
kében a készülék garancialevelében vagy
egyébként a törvényben megszabott id tar-
tamra vállal jótállást. Amennyiben a vásárló
az alábbiakban felsorolt országok közül va-
lamelyik másik országba települ át, az alábbi
követelmények teljesítése esetén a készülék-
re vonatkozó jótállás szintén áttelepíthet : -

• A készülékre vállalt jótállás a készülék ere-
deti vásárlásának napjával kezd dik, me-
lyet a vásárló a készülék eladója által kia-
dott érvényes, vásárlást igazoló okmány
bemutatásával tud igazolni.
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• A készülékre vállalt jótállás ugyanolyan id -
tartamra érvényes és ugyanolyan mérték-
ben terjed ki a munkadíjra és alkatrészek-
re, mint a vásárló új lakóhelye szerinti or-
szágban az adott modellre vagy termékfé-
leségre érvényben lév  jótállás.

• A készülékre vállalt jótállás a termékhez
köt dik, a jótállási jog másik felhasználóra
átruházható.

• A készülék üzembe helyezése és haszná-
lata az Electrolux által kiadott utasítások-
nak megfelel en történt, és kizárólag ház-
tartásban használták, kereskedelmi célok-
ra nem.

• A készüléket az új lakóhely szerinti ország-
ban hatályos összes vonatkozó el írásnak
megfelel en helyezték üzembe.

A jelen Európai Jótállás rendelkezései a tör-
vény által biztosított vásárlói jogokat nem
érintik.
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 Izmai u ties bas rezerv tas

 Droš bas inform cija
Visp r gi nor d jumi par droš bu
R P GI IZLASIET UN SAGLAB JIET
TURPM K M UZZI M
• Ieb v tie blo jošie droš bas sl dži nepie-

auj mikrovi u kr sns darb bu, kad durvis
nav aizv rtas.

• Nem iniet aizkav t to darb bu vai darbi-
n t mikrovi u kr sni br d , kad t s durvis
nav aizv rtas, jo darb ba, kad durvis ir va ,
var pak aut mikrovi u ener ijas iedarb bai.

• Ne aujiet diena vai t r šanas l dzek a atlie-
k m uzkr ties uz durvju bl v juma virsmas.
T r šanas nor d jumi atrodami noda  "T r -
šana un apkope".

• paša uzman ba j piev rš tam, vai mikro-
vi u kr sns durvis ir iesp jams pareizi aiz-
v rt un nav boj tas: (1) durvis (deform tas),
(2) viras un aizb d i (salauzti vai nedroši),
(3) durvju bl ves un bl v juma virsma.

Br din jums Ja durti as, e es/
aizb d i vai durti u bl ves ir boj ti,
mikrovi i var nedarboties l dz boj jums
tiks nov rsts autoriz t  apkalpošanas
centr .

Br din jums Š s mikrovi u kr sns
tehnisk  apkope vai remonts, ko neveic
r pn c  apm c ts tehnisk s apkopes
person ls, ir b stams. Ja ir nepieciešams
š ds pakalpojums, sazinieties ar Jums
tuv ko kvalific tu tehnisk s apkopes
sniedz ju.

• Ne emiet nost r jo korpusu, durvis vai
vad bas paneli jebkur  laik . T da r c ba

var pak aut rk rt gi augstam spriegu-
mam.

• Novietojiet un uzst diet šo kr sni tikai sa-
ska  ar "uzst d šanas noteikumiem", kas
atrodami šaj  pam c b .

• Izmantojiet šo ier ci tikai t s paredz tajam
nol kam, kas aprakst ts šaj  pam c b .
Neizmantojiet kod gas imik lijas šaj  ier -
c . Š  veida kr sns ir paši piel gota diena
sild šanai, gatavošanai vai atkaus šanai.
T  nav paredz ta r pnieciskai izmantoša-
nai vai izmantošanai laboratorij , k  ar  iz-
mantošanai komerci los nol kos. Š das
izmantošanas rezult t  garantija neb s
der ga.

• Nedarbiniet tukšu kr sni. Ja nav ievietots
diens vai dens, kas var tu absorb t mi-

krovi u ener iju, var tikt boj ta magnetro-
na lampa.

• Neuzglab jiet šo ier ci rpus telp m. Neiz-
mantojiet šo ier ci dens tuvum .

• Nem iniet ž v t dr bes vai av zes mikro-
vi u kr sn . Š s lietas var uzliesmot.

• Neizmantojiet kr sni uzglab šanas nol -
kiem. Neatst jiet pap ra izstr d jumus,
diena gatavošanas piederumus vai die-

nu kr sni, kad to neizmantojat.
• Ier ces darb bas laik  aizsniedzamo virsmu

temperat ra var b t oti augsta.

Br din jums Ja ier ce izdala d mus,
izsl dziet ier ci vai atvienojiet to no
elektr bas padeves un neveriet va  t s
durvis, lai tiktu nosl p tas liesmas, ja
t das ir. Nekad neizmantojiet deni.
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Br din jums Šo ier ci nedr kst izmantot
b rni vai citas personas, kuru fizisk s,
gar g s sp jas vai pieredzes tr kums
ne auj tiem droši izmantot ier ci bez
atbilstošas uzraudz bas vai atbild g s
personas nor d jumiem.

• Nem iniet ar rokas pal dz bu likt rot jo-
šajam diskam griezties. Tas var izrais t dis-
ka nepareizu darb bu.

• Ier ce nav paredz ta izmantošanai ar r ju
laika sl dzi vai atseviš u t lvad bas sist -
mu.

• J piev rš uzman ba tam, lai netiktu no-
sprostotas ventil cijas atveres kr sns virs-
pus , aizmugur , s nos un apakšpus .

Br din jums Neizmantojiet šo kr sni
komerci liem m r iem. Š  kr sns ir
paredz ta lietošanai tikai m jas
apst k os.

Piederumu droš ba
Izmantojiet tikai t dus piederumus, kas ir pie-
m roti izmantošanai mikrovi u kr sn .
Dzirkste ošana kr sn  mikrovi u darb bas lai-
k  parasti rodas no met la piederumu lieto-
šanas. Tom r ilgstoša dzirkste ošana var bo-
j t ier ci. P rtrauciet programmu un p rbau-
diet piederumu.
Liel k  da a stikla, stikla keramikas un kar-
stumiztur gi stikla piederumi ir teicami piem -
roti izmantošanai mikrovi u kr sn . Lai gan
mikrovi u ener ija neuzkars s liel ko da u
stikla un keramikas priekšmetu, šie piederu-
mi var sakarst, jo karstums p riet no diena
uz trauku. Trauku iz emšanai no kr sns ie-
teicams izmantot virtuves cimdus.

diena droš ba
• Nesildiet mikrovi u kr sn dienu sk rda

traukos. Vienm r ievietojiet dienu piem -
rotos traukos.

• Mikrovi u kr sn  nevajadz tu cept die-
nus ar pies tin tu tauku saturu, jo tauku
temperat ra nav kontrol jama un var ra-
sties b stamas situ cijas.

• Mikrovi u kr sn  var pagatavot popkornu,
bet tikai speci los iepakojumos vai, izman-
tojot piederumus, kas paredz ti paši šim
nol kam. Š du gatavošanu nekad ne-
dr kst atst t bez uzraudz bas.

• Caurduriet dienus, kam nav porainas mi-
zas vai apvalka, lai nepie autu tvaiku kon-
centr šanos un p rspr gšanu. boli, kar-

tupe i, vistas aknas un olas dzeltenums ir
to dienu piem ri, kurus vajadz tu caur-
durt.

• Barošanas pudel šu saturs un mazu b rnu
p rtikas burci as ir j apmaisa vai j sakrata
un pirms pasniegšanas j p rbauda to
temperat ra, lai izvair tos no apdegumiem.

Br din jums Š idrumus un citus
dienus nedr kst kars t cieši nosl gtos

traukos, jo tie var eksplod t.

Br din jums Dz rienu kars šana
mikrovi os var rad t aizkav tu
spr dzienveid gu v r šanos, t d
r kojieties ar trauku rk rt gi uzman gi.

Br din jums Kars jot š idrumus,
piem ram, zupas, m rces un dz rienus,
mikrovi u kr sn , š idruma uzkars šana
vair k par v r šan s punktu var notikt
bez burbu ošan s. T d j di var notikt
p kš a karst  š idruma p riešana p ri
mal m. Lai nov rstu t du iesp ju,
j iev ro:
1. Neizmantojiet taisnmalu traukus ar

šauriem kakli iem.
2. Nep rv riet š idrumu.
3. Samaisiet š idrumu pirms trauka ie-

vietošanas kr sn  un samaisiet to v l-
reiz, kad tas jau ir pusgatavs.

4. P c uzkars šanas, at aujiet traukam
k du br di palikt kr sn , samaisiet v l-
reiz un iz emiet no kr sns.

Br din jums Daži produkti, piem ram,
veselas olas un cieši nosl gti trauki
(sl gtas stikla burkas), var eksplod t,
t p c nav kars jami šaj  kr sn . Dažk rt
olas, kas tiek v r tas bez aumalas, var
uzspr gt gatavošanas laik . Vienm r
p rduriet olas dzeltenumu, tad
nosedziet un atst jiet vienu min ti, pirms
no emat v ku.

Diezgan parasta par d ba ir tvaiku izpla-
t šan s ap durv m, durvju stikla aizsv ša-
na vai dens pilienu par d šan s zem
durv m gatavošanas cikla laik . T  ir tikai
kondens cija, ko rada diena karstums,
un tas neietekm  J su kr sns droš bu.
Durti as nav paredz tas herm tiskai
kr sns iekšienes nosl gšanai.
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Kr sns piederumu lietošanas pam c ba
Ir daudzi piederumi un materi li, kurus var iz-
mantot diena pagatavošanai J su mikrovi -
u kr sn .

J su droš bas nol kos, k  ar  lai neboj tu
piederumus un J su kr sni , katrai diena

gatavošanas metodei izv lieties piem rotus
piederumus un materi lus.
Zem k esošais saraksts ir visp r gs.
•  : Piederumi ir izmantojami
•  : Piederumi nav izmantojami

Materi ls Piederumi Mikrovi i

Keramika un stikls Karstumiztur gi izstr d jumi 1)

Karstumiztur gi stikla izstr d ju-
mi

Stikla izstr d jumi ar met la ro-
t jumu

Svina krist la trauki

Porcel ns Bez met la rot juma

Keramikas trauki 2)

Plastmasa Mikrovi u kr sns uzgunsiztur gi
trauki

Ietinam  plastmasa

Met ls Cepešpanna

Alum nija folija 3)

Pap rs Kr zes, š vji, dvie i

Cepamais pap rs

Koks

1) Tikai t d  gad jum , ja nav met la rot juma.
2) Tikai t d  gad jum , ja glaz ra nesatur met lu.
3) Alum nija foliju izmantojiet tikai p rkl šanas nol kiem, liela t s daudzuma lietošana var izrais t

dzirkste ošanu.
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Izstr d juma apraksts

1

3

5

2

4

6

7

1. R d jumi uz displeja
–  - mikrovi u funkcijas indikators
–  - autom tisk s gatavošanas funkci-

jas indikators
–  - pulkste a indikators
–  - mikrovi u jaudas l me a, kas liel ks

par 50% indikators
–  - mikrovi u jaudas l me a, kas ma-

z ks par 50% indikators
–  - atkaus šanas funkcijas indikators
–  - grila funkcijas indikators
–  - svara indikators (gramos)
–  - tilpuma indikators (mililitros)
–  - blo šanas funkcijas indikators

2. Atkaus šana p c svara
3. Pulkstenis
4. S kt
5. Mikrovi u/grila selektors
6. Aptur t
7. Pagriežams kod t js

Lietošana
Lai iestat tu diennakts laiku

Pirmo reizi iesl dzot mikrovi u kr sni,
displej  tiks par d ts "00:00" un atska-
n s ska as sign ls.

Pulkste a iestat šana tiek veikta 24 stun-
du diapazon .

1. Nospiediet tausti u  . S ks mirgot stun-
das un simbols  .

2. Lai izv l tos stundas, pagrieziet  .
3. Nospiediet tausti u  . S ks mirgot mi-

n tes.
4. Lai izv l tos min tes, pagrieziet  .
5. 5. Lai pabeigtu diennakts laika iestat ša-

nu, nospiediet tausti u  . Displej  s ks
mirgot simbols ':', bet simbols  vairs
neb s redzams.
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Lai lietotu mikrovi u kr sni, j iestata
diennakts laiku.

Diennakts laika iestat šanas laik , no-
spiežot tausti u, cepeškr sns p rsl g-
sies atpaka  iepriekš j  st vokl

Gatavošana mikrovi os.
1. Nospiediet vienu reizi tausti u  un dis-

plej  b s redzams "P100", k  ar  iedeg-
sies simboli  . 100 nor da uz 100%,
t.i., maksim lo 800 W iestat jumu.

2. Lai sec gi main tu mikrovi u jaudu no
100% uz 10%, pagrieziet  : "P100",
"P80", "P50", "P30" un "P10"

Izv loties 50% jaudu vai maz ku, iedeg-
sies simbols  .

3. Nospiediet  , lai apstiprin tu jaudas iz-
v li.

4. Lai izv l tos nepieciešamo gatavošanas
laiku robež s no 0.05 l dz 95.00, pagrie-
ziet  . Piez me.
– Izv l tais laiks starp 0.05 un 1 min ti

main sies 5 sekunžu interv los.
– Izv l tais laiks starp 1 un 5 min t m

main sies 10 sekunžu interv los.
– Izv l tais laiks starp 5 un 10 min t m

main sies 30 sekunžu interv los.
– Izv l tais laiks starp 10 un 30 min t m

main sies 1 min tes interv los.
– Izv l tais laiks starp 30 un 95 min t m

main sies 5 min šu interv los.
5. Lai s ktu gatavošanu, nospiediet  .

Displej  tiks par d ts atlikušais gatavoša-
nas laiks un iedegsies simbols  un  vai

 (atkar b  no izv l t  jaudas l me a).
Mikrovi u jaudas tabula

Jaudas pat ri š
procentos

Displeja nor des un
mikrovi u jauda

100% P100 = 800 W

80% P80 = 640 W

50% P50 = 400 W

30% P30 = 240 W

10% P10 = 80 W

Funkcija "Papildu 60 sekundes"
1. Nospiežot  , ja cepeškr sns atrodas

"gaid šanas rež m ", t.i., netiek lietota un
displej  ir redzams diennakts laiks, tiks
autom tiski aktiviz ts 60 sekunžu ilgs
100% papildu gatavošanas cikls mikro-

vi u rež m /atk rtotas sakars šanas re-
ž m , izmantojot 800 W (P100). Dispelj
s ks mirgot simbols  .
Š  tausti a papildu nospiešana, pievienos
60 sekundes pašreiz jam gatavošanas
laikam. Maksim lais gatavošanas laiks,
ko var ievad t, ir 95 min tes.

2. Mikrovi u rež ma vai funkcijas "Atkaus -
šana p c laika" lietošanas laik , nospie-
žot tausti u  , gatavošanas/atkaus -
šanas laiks tiks pagarin ts par 60 sekun-
d m. PIEZ ME. Š  funkcija nav pieejama,
lietojot cepeškr sni autom tiskaj  rež -
m , t.i., "Autom tisk  atkaus šana p c
svara" vai "Autom tisk  gatavošana".

Autom tisk  atkaus šana p c svara
1. Nospiediet vienu reizi  un displej  b s

redzams "dEF 1", k  ar  iedegsies simboli
 .

2. Lai izv l tos atkaus šanai paredz to sa-
sald to produktu svaru gramos, pagrie-
ziet  (robež s starp 100 g un 2000 g).

3. Lai aktiviz tu autom tisk s atkaus šanas
funkciju, nospiediet  . Mikrovi u
kr sns noteiks atkaus šanas laiku un jau-
das l meni, kas nepieciešams pareizai
produktu atkaus šanai. Displej  tiks pa-
r d ts atlikušais atkaus šanas laiks un
s ks mirgot simboli  .

Atkaus šana p c laika.
1. Nospiediet vienu reizi  x2, un displej

b s redzams "dEF 2", k  ar  iedegsies
simboli  .

2. Lai izv l tos atkaus šanas laiku, pagrie-
ziet  . – Maks. 95 min tes.

3. Lai aktiviz tu manu las atkaus šanas
funkciju, nospiediet  . Displej  tiks pa-
r d ts atlikušais atkaus šanas laiks un
s ks mirgot simboli  . PIEZ ME. Š  re-
ž ma atkaus šanas noklus juma jaudas
l me a iestat jums ir 240 W (P30) un to
nevar main t.

Daudzfunkcion la gatavošana
Mikrovi u kr sns atkaus šanas/gatavoša-
nas rež mu var iestat t divos posmos.
Lietojot atkaus šanas funkciju, tas vienm r
b s pirmais posms.
Kad pirmais posms b s pabeigts, atskan s
ska as sign ls un tiks autom tiski aktiviz ts
otrs posms.
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Šajos posmos nevar izmantot autom ti-
sk s izv lnes. Piem ram: Lai manu li at-
kaus tu produktus 5 min tes un p c
tam tos pagatavotu 7 min tes, izmanto-
jot 640 W (P80) mikrovi u jaudu,

1. nospiediet  un displej  b s redzams
"dEF 1", k  ar  iedegsies simboli  .

2. Lai izv l tos 5 min šu atkaus šanas lai-
ku, pagrieziet  .

3. Nospiediet vienu reizi tausti u  un dis-
plej  b s redzams "P100", k  ar  iedeg-
sies simboli  . 100 nor da uz 800 W
(100%), t.i., maks. jaudas iestat jumu.

4. Lai izv l tos 640 W (P80), pagrieziet  .
5. Nospiediet  , lai apstiprin tu jaudas iz-

v li.
6. Lai izv l tos 7 min šu gatavošanas laiku,

pagrieziet  .
7. Lai aktiviz tu divu posmu programmu,

nospiediet  . S ks mirgot 1. posma
simbols  un  , bet, atskanot ska as
sign lam, s ks mirgot simbols  un  ,
nor dot, ka ir aktiviz ts 2. posms.

Atliktais starts.
Mikrovi u kr sni var iestat t, lai s ktu gata-
vošanas procesu iepriekš noetikt  laik , kur
var izmantot ar  divus gatavošanas posmus.
Šaj  laik  neizmantojiet atkaus šanas funk-
ciju.
1. Nospiediet vienu reizi tausti u  un dis-

plej  b s redzams "P100". Iedegsies
simboli  . 100 nor da uz 100%, t.i.,
maks. jaudas iestat jumu.

2. Lai izv l tos jaudas l meni, pagrieziet  .
3. Nospiediet  , lai apstiprin tu jaudas iz-

v li.
4. Lai izv l tos nepieciešamo gatavošanas

laiku robež s no 0.05 l dz 95.00, pagrie-
ziet  .

5. Nospiediet  . Displej  s ks mirgot stun-
das un iedegsies simbols  .

6. Lai izv l tos stundu, kur  mikrovi u kr s-
nij j s k gatavot, pagrieziet  .

7. Nospiediet  . S ks mirgot min tes. No-
spiediet . S ks mirgot min tes.

8. Lai izv l tos min tes, kad mikrovi u
kr snij j s k gatavot, pagrieziet  .

9. Nospiediet  , lai pabeigtu iestat šanu.
Displej  par d sies diennakts laiks un
s ks mirgot simbols  . un paliks l dz tiks
sasniegts s kuma laiks, divas reizes at-
skan s ska as sign ls un tiks autom tiski
aktiviz ts gatavošanas process.

Gatavošanas cikla beig s, 5 reizes at-
skan s ska as sign ls. Piez me. Lai š
funkcija darbotos, j iestata diennakts
laiks.

B rnu droš bas funkcija.
Ja v laties nepie aut, lai ier ci gaid šanas re-
ž m  lietotu b rni,
nospiediet un turiet  3 sekundes. Dzird sit
ilglaic gu ska as sign lu, kas nor d s, ka ir
aktiviz ta b rnu droš bas funkcija, un displej
iedegsies simbols  .
Lai deaktiviz tu b rnu droš bas funkciju, no-
spiediet un turiet  3 sekundes. Dzird sit il-
glaic gu ska as sign lu, kas nor d s, ka ir
deaktiviz ta b rnu droš bas funkcija, un dis-
plej  simbols  vairs neb s redzams.

Autom tiska gatavošana p c produktu
kategorijas.
1. Lai izv l tos izv lni diapazon  no A-1 l dz

A-8, pagrieziet  pulkste r d t ju kust -
bas virzien . Iedegsies  . Piez me.
Skatiet t l k min to produktu kategoriju
tabulu

2. Nospiediet  , lai apstiprin tu savu izv li.
3. Lai izv l tos produktu svaru gramos, pa-

grieziet  . Iedegsies  vai  .
4. Lai s ktu gatavošanu, nospiediet  .

Gatavošanas beig s atskan s ska as
sign ls piecas reizes un mikrovi u
kr sns tiks izsl gta.

Autom tisk s gatavošanas tabula
Izv lne Svars/porcija

A1 - Autom tiska atk rto-
ta sakars šana

200 g, 400 g, 600 g

A2 - D rze i 200 g, 300 g, 400 g

A3 - Zivis 250 g, 350 g, 450 g

A4 - Ga a 250 g, 350 g, 450 g
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Izv lne Svars/porcija

A5 - Makaronu dieni 50 g (ar 450 g dens), 100 g (ar 800 g dens)

A6 - Kartupe i 200 g, 400 g, 600 g

A7 - Pica 200 g, 400 g

A8 - Zupa 200 g, 400 g

Inform cijas ieg šana lietošanas laik .
1. Gatavošanas procesa laik  nospiediet

 un displej  3 sekundes tiks par d ts
izv l tais jaudas l menis.

2. Atlikt  starta rež m  nospiediet  un dis-
plej  3 sekundes tiks par d ts gatavoša-
nas s kuma laiks, un p c tam b s atkal
redzams diennakts laiks.

3. Gatavošanas laik  nospiediet  , lai p r-
baud tu pašreiz jo diennakts laiku, kas
tiks par d ts 3 sekundes.

Visp r ga inform cija un lietot ja
nor d jumi.
1. Katru reizi nospiežot tausti u, atskan s

ska as sign ls, apstiprinot veikto darb -
bu.

Katru reizi nospiežot tausti u, atskan s
ska as sign ls, apstiprinot veikto darb -
bu.

2. S kotn j s vad bas regulatora pagrieša-
nas laik  tiks aktiviz ts ska as sign ls.

3. Ja p c gatavošanas programmas iesta-
t šanas 1 min tes laik  nenospied sit  ,
programma tiks atcelta un displej  tiks
par d ts diennakts laiks.

4. Katra gatavošanas cikla beig s, piecas
reizes atskan s ska as sign ls.

5. Atverot gatavošanas laik  ier ces durti-
as, mikrovi u kr sns darb ba tiks aptu-

r ta. Lai ats ktu gatavošanu (ja gatavo-
šanas cikla laik  tika atv rtas ier ces dur-
ti as), nospiediet  .

Noder gi ieteikumi un padomi
Padomi par mikrovi iem
• Vienm r uzturiet kr sni t ru - izvairieties no

š akst jumiem un neizmirstiet izt r t zem
stikla palikt a un durti u iekšpus .

• Gatavošanai J su mikrovi u kr sn  ietei-
cam k izmantot apa us vai ov lus katlus ar
v ku.

• Neizmantojiet met la katlus vai katlus ar
met la rot jumu. Dažus plastmasas ma-
teri lus karstais diens var izkaus t vai de-
form t.

• Nosedziet dienu, kad gatavojat. Izmanto-
jiet stikla v ku, š vi vai sviestpap ru.

• Konditorejas izstr d jumus, maizi var at-
kaus t tieši maizes groz  vai uz pap ra
dvie a.

• Ja sald ta p rtika tiek atkaus ta iepakoju-
m . iepakojumam j b t atv rtam. Iesai o-
jumus, kas satur met lu vai met la rot ju-
mus, nedr kst lietot, ja vien tie nav paši ie-
teikti lietošanai mikrovi u kr sn . No e-
miet met la skavas un stieples.

• Maz kus alum nija folijas gabali us var iz-
mantot, lai nokl tu t das diena da as, kas

viegli var tikt p rgatavotas, piem ram, c a
k jas.

• diens, kam ir miza vai apvalks, j p rdur
ar dakši u - piem ram, kartupe i un c si i.
Nev riet olas mikrovi u kr sn , jo t s var
eksplod t.

• Lielus, biezus p rtikas gabalus novietojiet
tuvu katla s nam un centieties sagriezt
dienu vien da izm ra gabalos. Vienm r

novietojiet dienu kr sns vid .
• diens b s vienm r gi pagatavots, ja J s

to apmais siet vai apgriez siet dažas reizes.
• Vienm r iestatiet maz ku gatavošanas lai-

ku nek  min ts J su recept , lai izvair tos
no diena p rgatavošanas. Jo liel ks ir
diena apjoms, jo ilg ks pagatavošanas

laiks.
• D rze iem izmantojiet nedaudz vai nemaz

deni.
• S li un garšvielas izmantojiet maz k nek

"parastai" gatavošanai.
• diena nost din šana.
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• P c tam, kad kr sns ir izsl gusies, aujiet
dienam nost v ties dažas min tes, lai ie-

g tu piln gu un vienm r gu gatavošanas
rezult tu.

• Pirms pasniegšanas vienm r p rliecinie-
ties, ka diens viscaur ir pietiekami karsts.

• Iz emot traukus un p rtiku no kr sns, lie-
tojiet katlu tur t jus vai cimdus.

Mikrovi u padomi
• Sacukurojies medus

Ja Jums ir burka ar sacukurojušos medu,
no emiet v ci u un ielieciet burku kr sn ,
apstr d jiet ar m renu jaudu 2 min tes.

• Šokol des kaus šana
Salauziet 100 šokol des kvadr ti os, ie-
vietojiet b od  un sildiet ar augstu jaudu 1-
2 min tes un labi samaisiet.

• Sviesta kaus šana vai m kstin šana

Kaus šanai nepieciešamas dažas sekun-
des ar lielu jaudu. M kstin šanu lab k veikt
saudz g k ar maz ku jaudu.

• Atsvaidzin ta jeb silta maize
Izmantojiet vid ju jaudu dažas sekundes.

• Viegla iploka nomizošana
Kars jiet 3 vai 4 iploka daivi as ar lielu
jaudu 15 sekundes. Saspiediet daivi u vie-
n  gal , l dz t  izlec lauk .

• Aug u sula
Citrusaug i dod vair k sulas, ja pirms iz-
spiešanas tie tiek kars ti ar lielu jaudu 15
sekundes.

• Biezputras pagatavošana
Putru viegli pagatavot pasniegšanas trau-
k , lai neb tu j mazg  lieki trauki. Iev rojiet
p rtikas produkta ražot ja nor d jumus.

Kopšana un t r šana
T r šana ir vien g  nepieciešam  apkopes
darb ba.

Br din jums Regul ri t riet mikrovi u
kr sni, likvid jot dienu paliekas. Ja to
nedar sit, saboj sit ier ces virsmas,
samazin sit mikrovi u kr sns
kalpošanas laiku, k  ar  rad sit
b stam bu.

Br din jums Pirms mikrovi u kr sns
t r šanas izsl dziet ier ci. Iz emiet str vas
vada kontaktspraudni no sienas
kontaktligzdas vai izsl dziet ier ces
barošanas di.

Nelietojiet agres vus vai abraz vus t r šanas
l dzek us, kod gas vielas, kas var saskr p t
virsmas, k  ar  asus priekšmetus, jo tas var
rad t traipus.
Neizmantojiet augstspiediena vai tvaika str -
klas t r šanas ier ces.

Piederumi
T riet piederumus p c katras lietošanas rei-
zes. Ja tie k st oti net ri, vispirms tos iem r-
ciet den  un p c tam izmantojiet suku vai
s kli. Piederumus var mazg t ar  trauku maz-
g jam  maš n .
P rliecinieties, vai rot jošais paliktnis un bal-
sta elements vienm r ir t rs. Nelietojiet mikro-
vi u kr sni bez rot još  palikt a vai balsta
elementa.

Priekš j  virsma
T riet mikrovi u kr sni, izmantojot mitru dr -
ni u. Ja ier ce k st oti net ra, pievienojiet
denim dažus pilienus mazg šanas l dzek a.

P c tam nosusiniet mitr s virsmas ar sausu
dr ni u.
Lietojiet stikla t r šanas l dzek us un bezpl ks-
nu dr ni as. Slaukiet virsmas no vienas pus-
es l dz otrai, nepielietojot sp ku.
Nekav joties noslaukiet ka u nogulš u, tau-
kvielu vai olas baltumu traipus. Pret j  gad -
jum  var rasties korozija.
Nepie aujiet dens iek šanu mikrovi u
kr sns iekšpus .

Mikrovi u kr sns iekšpuse
P c katras mikrovi u kr sns lietošanas rei-
zes not riet iekš j s sienas ar mitru dr ni u,
jo tas ir rt kais veid , k  likvid t produktu
š akstus vai traipus.
Lai not r tu piekaltušas dienu paliekas, lieto-
jiet saudz gus t r šanas l dzek us. Neizmanto-
jiet cepeškr sn m paredz tus aerosolus vai
citus agres vus vai abraz vus t r šanas l dzek-
us.
Lai nodrošin tu ier ces durti u pareizu atv r-
šanos un aizv ršanos, r p gi not riet durti as
un ier ces priekšpusi.
P rbaudiet, vai pa mikrovi u ventil cijas at-
ver m neiek st dens.
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Regul ri iz emiet rot jošo paliktni un balstu
un izt riet ier ces iekš j s da as pamatni, it
paši p c š idrumu izl šanas.
Nelietojiet mikrovi u kr sni bez rot još  pa-
likt a vai balsta elementa.
Ja ier ces iekš j  da a ir oti net ra, novietojiet
uz rot još  palikt a gl zi dens un iesl dziet
mikrovi u kr sni uz 2 vai 3 min t m, iestatot
liel ko jaudu. Tvaiks padar s m kst kus pie-

kaltušos net rumus, kurus p c tam var s rti
not r t, izmantojot m kstu dr ni u.
Var viegli likvid t ar  nepat kamu arom tu
(piem ram, p c zivju pagatavošanas). Pie-
vienojiet kr zei dens dažus pilienus citrona
sulas. Lai nepie autu p rv r šanos, pievieno-
jiet ar  t jkaroti kafijas. Sakars jiet deni 23
min tes, iestatot maksim lo mikrovi u jau-
du.

Tehniskie dati
Tehniskie dati V rt ba EMS20200

Mai str vas spriegums 230-240 V/50 Hz

Nepieciešam  jauda 1300 W

Mikrovi u izejas jauda 800 W

Mikrovi u frekvence 2450 MHz

Izm ri (p x a x dz): 461 x 280 x 273 mm

Cepeškr sns ietilp ba. 20 l

Svars 12,6 kg

Apsv rumi par vides aizsardz bu
Simbols    uz produkta vai t  iepakojuma
nor da, ka šo produktu nedr kst izmest
saimniec bas atkritumos. Tas j nodod
attiec gos elektrisko un elektronisko iek rtu
sav kšanas punktos p rstr d šanai.
Nodrošinot pareizu atbr vošanos no š
produkta, j s pal dz siet izvair ties no
potenci l m negat v m sek m apk rt jai

videi un cilv ka vesel bai, kuras iesp jams
izrais t, nepareizi izmetot atkritumos šo
produktu. Lai ieg tu detaliz t ku inform ciju
par atbr vošanos no š  produkta, l dzu
sazinieties ar j su pašvald bu, saimniec bas
atkritumu sav kšanas dienestu vai veikalu,
kur  j s ieg d j ties šo produktu.

Uzst d šana
• No emiet no durv m visas rekl mas uzl -

mes.
• Kr sns ir j uzst da uz l dzenas, horizont -

las virsmas. Virsmai ir j b t pietiekami iz-
tur gai, lai notur tu cepeškr sns un piede-
rumu kop go svaru (12.6 Kg). Lai nerastos
vibr cija vai ska a, mikrovi u kr snij j b t
novietotai stabili.

• Neturiet kr sni karstuma vai dens tuvu-
m . Pak aušana karstuma vai dens dar-
b bai var samazin t kr sns efektivit ti un
novest pie kr sns nepareizas darb bas, t -
p c p rliecinieties, ka kr sns ir uzst d ta

pietiekami t lu no karstuma vai dens avo-
tiem.

• Nenosedziet ventil cijas atveres uz kr sns
virspuses un s niem, k  ar  nenovietojiet
nek dus priekšmetus uz kr sns virsmas.
Ja ventil cijas atveres ir blo tas kr sns
darb bas laik , kr sns var p rkarst, kas var
izrais t t s nepareizu darb bu. No ventil ci-
jas sprausl m pl st krasts gaiss, t d  ne-
nosedziet t s un ne aujiet starp pl ts aiz-
muguri un sienu atrasties aizkariem.
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• Uzst diet kr sni tik t lu no televizoriem un
radioapar tiem, cik iesp jams. Š  mikrovi -
u kr sns atbilst EEK pras b m par radio-

vi u trauc jumu sl p šanu, ta u gad ju-
m , ja kr sns novietota p r k tuvu radio-
apar tam vai televizoram, var rasties trau-
c jumi, t p c ieteicams iev rot p s iesp -
jas liel ku atstatumu.

• Ja kr sns novietot st r , atst jiet atstarpi
vismaz 15 cm starp sien m un 15 cm virs
kr sns.

Svar gi Kr sni var novietot gandr z jebkur
virtuves viet . P rliecinieties, ka kr sns
novietota uz plakanas, l dzenas virsmas un t
ventil cijas spraugas un kr sns apakša nav
nosegta (lai nodrošin tu ventil ciju).

Pievienošana elektrot klam
Kr sns pieg d ta komplekt  ar str vas vadu
un kontaktdakšu 230–240V / 50 Hz t klam,
kontaktligzdai ar zem jumu. Zem jums sa-
mazina ssavienojuma izrais tos riskus. P r-
baudiet, vai elektrot kla spriegums ir atbil-
stošs.

Ja kr sns elektrot klam piesl gta, izman-
tojot pagarin t ju, tam j b t zem tam.

Br din jums Šo ier ci nedr kst izmantot
ar neiezem tu elektrot klu. Ja Jums ir
šaubas par m jas elektrot klu,
sazinieties ar sertific tu elektri i
jaut jum  par kr sns piesl gšanu t klam
vai iezem jumu.

Br din jums Kr snij j b t iezem tai. Ja
ier ce apr kota ar j su elektrot kla rozetei
nepiem rotu kontaktdakšu, ražot ja
pien kums ir to nomain t, šo
pakalpojumu sniedz apkalpošanas
a ents vai citas atbilstoši kvalific tas
personas.

Br din jums Ja elektr bas padeves
vads ir boj ts, lai izvair tos no nelaimes
gad jumiem, to j nomaina ražot jam,
servisa p rst vim vai kvalific tam
speci listam.

Eiropas Garantija
Šai ier cei Electrolux garantija ir nodrošin ta
katr  no valst m, kas uzr d tas š s rokasgr -
matas p d j  lappus , uz periodu, kas no-
r d ts ier ces garantijas talon  vai cit di ar li-
kumu. Ja j s p rvietojaties no vienas no š m
valst m uz citu zem k min to valsti, ier ces
garantija tiek piem rota cit  valst  ar sekojo-
šiem nosac jumiem:
• Iek rtas garantija s kas no dienas, kad j s

pirmo reizi ieg d j ties ier ci, ko var s pie-
r d t, uzr dot der gu ier ces p rdev ja iz-
dotu pirkuma dokumentu.

• Ier ces garantija ir uz to pašu periodu un
attiec b  uz t da paša apjoma darbu un
deta m, k ds tas past v šim konkr tajam
modelim vai ier u veidam j su jaunaj  m t-
nes valst .

• Ier ces garantija ir izsniegta s kotn jam ie-
r ces pirc jam un nevar tikt nodota citam
lietot jam.

• Ier ce tiek uzst d ta un tiek izmantota at-
bilstoši Electrolux izsniegtajai instrukcijai
un tiek izmantota tikai m j s, t.i., netiek iz-
mantota komerci liem m r iem.

• Ier ce tiek uzst d ta saska  ar visiem at-
tiec gajiem noteikumiem, kas ir sp k  j su
jaunaj  m tnes valst .

Š s Eiropas garantijas noteikumi neietekm
jebkuras ties bas, ko jums nodrošina likums.
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 Galimi pakeitimai

 Saugos informacija
Bendrosios saugos instrukcijos
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGO-
KITE ATEI IAI
• Integruoti saugaus blokavimo jungikliai ne-

leidžia mikrobang  krosnelei veikti, kai du-
rel s atviros.

• Neeksperimentuokite su jais ir nem ginkite
naudoti mikrobang  krosnel s su atviro-
mis durel mis - gali pasklisti mikrobang
energija.

• Steb kite, kad ant dureli  tarpin s pavirši
nesikaupt  maisto arba valiklio liku i .
Kaip valyti prietais , žr. skyriuje "Valymas ir
prieži ra.

• Itin svarbu, kad durel s b t  gerai uždary-
tos ir kad neb t  pažeisti elementai: (1)
durel s (neperkreiptos), (2) lankstai ir
skl s iai (nesul ž  ir gerai laikyt ), (3) du-
reli  tarpin  ir sandarinamasis paviršius.

sp jimas Jeigu durel s, lankstai/
skl s iai arba sandarinamosios detal s
pažeisti, negalima naudotis mikrobang
krosnele, kol jos nepataisys galiotas
technin s prieži ros specialistas.

sp jimas Šios krosnel s technin
prieži r  ir reguliavim  atlikti pavojinga!
Šiuos darbus gali atlikti tik gamintojo
išmokyti technin s prieži ros
specialistai. Jeigu reikia atlikti technin s
prieži ros darbus, kreipkit s  artimiausi
galiot  technin s prieži ros tarnyb .

• Jokiu b du nenuimkite išorinio korpuso,
dureli  arba valdymo pulto. Galite patirti itin
aukštos tampos sm g .

• Krosnel renkite ir statykite tik vadovau-
damiesi šio vadovo rengimo nuorodomis.

• Prietais  numatytai paskir iai naudokite tik
kaip aprašyta šiame vadove. Nenaudokite
šio prietaiso korozij  sukelian ioms che-
min ms medžiagoms apdoroti. Šio tipo
krosnel  skirta šildyti, gaminti ir atitirpinti
maist . Ji n ra skirta naudoti pramon je,
laboratorijoje arba komerciniais tikslais.
Naudojant ne pagal paskirt , panaikinama
garantija.

• Ne junkite tuš ios mikrobang  krosnel s.
Jeigu krosnel je n ra maisto ar skys io,
sugerian i  mikrobang  energij , gali b ti
pažeista magnetrono vamzdis.

• Nelaikykite šio prietaiso lauke. Nenaudoki-
te šio prietaiso šalia vandens.

• Nedžiovinkite mikrobang  krosnel je dra-
buži  arba laikraš i . Jie gali siliepsnoti.

• Nenaudokite mikrobang  krosnel s daikt
laikymui. Nepalikite popierini  daikt , ind
arba maisto kameroje, kai krosnel s ne-
naudojate.

• Veikiant renginiui lie iami paviršiai gali
kaisti.

sp jimas Jeigu matote d mus,
išjunkite prietais  ir ištraukite kištuk  iš
maitinimo tinklo. neatidarykite dureli ,
kad nepasklist  liepsna. Jokiu b du
nenaudokite vandens.

sp jimas Vaikams ir asmenims,
nesugebantiems saugiai naudotis
prietaisu d l savo psichinio, jutiminio
arba protinio ne galumo arba patirties
bei žini  tr kumo, negalima naudotis
šiuo prietaisu be prieži ros ir nurodym .
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• Nesukite sukamojo pad klo per j g  ran-
ka. Galite sugadinti mechanizm .

• Šis prietaisas n ra skirtas eksploatuoti,
naudojantis išoriniu laikma iu ar atskira
nuotolinio valdymo sistema.

• Steb kite, kad neb t  uždengta n  viena
aušinimo anga, esanti ant krosnel s vir-
šaus, galo, šon  arba dugno.

sp jimas Nenaudokite mikrobang
krosnel s komerciniams tikslams. Ši
krosnel  skirta naudoti tik buityje.

Saug s reikmenys
Naudokite tik mikrobang  krosnelei tinkamus
reikmenis.
Kibirkš i  mikrobang  krosnel je gali atsi-
rasti naudojant metalinius indus. D l ilgalaikio
kibirkš iavimo prietaisas gali sugesti. Su-
stabdykite program  ir patikrinkite indus.
Daugel  stiklo, stiklo keramikos ir kit  atspari
karš iui stiklini  reikmen  galima puikiai nau-
doti mikrobang  krosnel je. Mikrobang
energija daugelio stiklo ir stiklo keramikos ga-
mini  nekaitina, ta iau jie gali kaisti nuo juose
esan io karšto maisto. Patiekalus iš krosne-
l s traukite m v dami karš iui atsparias pirš-
tines.

Saug s maisto produktai
• Nešildykite mikrobang  krosnel je maisto

konserv  d žut je. Visuomet perd kite
maist  tinkam  ind .

• Mikrobang  krosnel je negalima kepti rie-
baluose, nes riebal  temperat ros negali-
ma kontroliuoti ir gali susidaryti pavojingos
situacijos.

• Mikrobang  krosnel je galima ruošti kuku-
r z  sprag sius, ta iau tik specialiuose
šios paskirties pakuot se ar induose. Ga-
mindami sprag sius, niekada nepalikite
krosnel s be prieži ros.

• Maisto produktus su nelaidžia odele ar lu-
pena subadykite, kad po ja nesusikaupt
garai ir gaminys ar produktas nesprogt .
Subadyti reikia, pvz., obuolius, bulves, viš-
tienos kepen les ir kiaušinio trynius.

• Prieš šildydami, vaikiškus g rimus buteliu-
kuose ir maistel  stiklain liuose sumaišykite
arba suplakite; prieš maitindami, visuomet
patikrinkite temperat r  nudegimams iš-
vengti.

sp jimas Skys i  ir kito maisto
negalima šildyti sandariuose induose,
nes jie gali sprogti.

sp jimas Mikrobangose pašildyti
g rimai gali staigiai užvirti v liau; su
indais su g rimais elkit s itin atsargiai.

sp jimas Šildant skys ius (sriubas,
padažus ir g rimus) mikrobang
krosnel je, jie gali kaisti iki virimo
temperat ros be matom  burbuliuk .
Tod l karštas skystis gali staiga išsilieti.
Kad taip nenutikt , b tinai imkit s toki
atsargumo priemoni :
1. Stenkit s nenaudoti ind  su tiesiomis

sienel mis, kuri  kakliukai siauri.
2. Neperkaitinkite.
3. Prieš statydami ind  mikrobang

krosnel , skyst  sumaišykite. Dar kar-
t  sumaišykite, pra jus pusei šildymo
laiko.

4. Pasibaigus šildymo laikui, trumpam
palikite skyst  mikrobang  krosnel -
je; dar kart  sumaišykite skyst , prieš
atsargiai ištraukdami ind  iš krosne-
l s.

sp jimas Kai kurie produktai
(nesudaužyti kiaušiniai ir sandar s indai,
pvz., uždaryti stiklainiai) gali sprogti; j
kaitinti šioje mikrobang  krosnel je
negalima. Tam tikrais atvejais gali
susprogti ir be lukšto gaminami
kiaušiniai. Visuomet pradurkite tryn ,
tada uždenkite ind  ir prieš atidarydami,
leiskite indui pastov ti vien  minut .

Visiškai normalu, kad maisto gamybos
eigoje aplink dureles išsiveržia gar  arba
durel s aprasoja, ar po jomis atsiranda
vandens lašeli . Tai tik nuo karš io kon-
densav sis maiste esantis vanduo, šis
reiškinys mikrobang  krosnel s saugu-
mo neveikia. Durel s neturi uždaryti
krosnel s kameros visiškai sandariai.

Mikrobang  krosnel s reikmenys ir
priedai
Maisto gaminimui mikrobang  krosnel je ga-
lima naudoti vairius reikmenis ir priedus.
Asmenin s saugos sumetimais ir kad neb t
pažeisti reikmenys bei pati krosnel , kiekvie-
nam maisto gaminimo metodui pasirinkite
tinkamus reikmenis ir medžiagas.
Toliau pateikiame orientacines gaires.
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•  : tinkami naudoti reikmenys ir priedai •  : reikmenys ir priedai, kuri  reikia vengti

Medžiaga Reikmenys Mikrobang  krosnel

Keramika ir stiklas Neduž s indai 1)

Karš iui atspar s stikliniai indai

Stikliniai indai su metaline apdai-
la

Švino krištolas

Porcelianas Be metalin s apdailos

Puodai 2)

Plastikas Atspar s karš iui ir skirti mikro-
bang  krosnel ms

Plastikin  vyniojimo pl vel

Metalas Kepimo skardos

Aliuminio folija 3)

Popierius Puodeliai, l kštut s, rankšluos-
iai

Vaškinis popierius

Mediena

1) Tik jeigu be metalin s apdailos.
2) Tik jeigu be glaz ros, kurios sud tyje yra metalo.
3) Aliuminio folij  naudokite tik perdengimui, naudojant viršuje gali atsirasti kibirkš i .
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Gaminio aprašymas

1

3

5

2

4

6

7

1. Rodmenys
–  - Mikrobang  funkcijos indikacija
–  - Automatinio gaminimo funkcijos in-

dikacija
–  - Laikrodžio indikacija
–  - Mikrobang  galios, didesn s nei 50

%, indikacija
–  - Mikrobang  galios, mažesn s nei

50 %, indikacija
–  - Atitirpdymo funkcijos indikacija
–  - Grilio funkcijos indikacija
–  - Svorio indikacija (gramais)
–  - Kiekio indikacija (mililitrais)
–  - Laikrodžio indikacija

2. Atitirpdymas pagal svor
3. Laikrodis
4. Paleidimas
5. Mikrobang  / grilio pasirinkimo mygtukas
6. Sustabdymas
7. Sukamasis koduotuvas

Veikimas
Paros laiko nustatymas:

Pirm  kart jungus krosnel  ekrane at-
siras "00:00" ir j s išgirsite pyptel jim .

Laikrodis pritaikytas 24 val. laikrodžio
konfig racijai

1. Paspauskite  mygtuk . Valand  skai iai
mirks s su  simboliu.

2. Pasukite  , kad pasirinktum te valan-
das.

3. Paspauskite  mygtuk . Mirks s minu i
skai iai:

4. Pasukite  , kad pasirinktum te minutes.
5. 5. Paspauskite  mygtuk , kad užbaig-

tum te paros laiko nustatym . Simbolis
":" mirks s ekrane, o  simbolis išnyks.
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Kad krosnel  veikt , b tina nustatyti pa-
ros laik .

Paspaudus paros laiko nustatymo metu,
krosnel  gr š  ankstesn  b sen .

Valgio ruošimas mikrobangomis.
1. Paspauskite  mygtuk  vien  kart , ir

ekrane atsiras "P100" bei švies  sim-
boliai. 100 reiškia 100 %, pvz., didžiausi
800 W mikrobang  galios nuostat .

2. Pasukite  , kad pakeistum te mikro-
bang  gali  pakopomis nuo 100 % iki 10
% tokia seka; "P100", "P80", "P50",
"P30" ir "P10"

 simbolis švies pasirinkus 50 % ar ma-
žesn  gali

3. Paspauskite  , kad patvirtintum te ga-
lios pasirinkim .

4. Pasukite  , kad pasirinktum te reikiam
gaminimo trukm  nuo 0:05 iki 95:00 Pa-
staba;
– Pasirinktas laikas nuo 0:05 iki 1 minu-

t s didinamas 5 sekundži  žingsniu
– Pasirinktas laikas nuo 1 iki 5 minu i

didinamas 10 sekundži  žingsniu
– Pasirinktas laikas nuo 5 iki 10 minu i

didinamas 30 sekundži  žingsniu
– Pasirinktas laikas nuo 10 iki 30 minu i

didinamas 1 minut s žingsniu
– Pasirinktas laikas nuo 30 iki 95 minu i

didinamas 5 minu i  žingsniu
5. Paspauskite  , kad prad tum te gami-

nim . Ekrane bus rodomas lik s gamini-
mo laikas ir  ir  arba mirks s  simbolis
(priklausomai nuo pasirinkto galios lygio).

Mikrobang  galios lentel :
Galia procentais Rodmuo ir mikro-

bang  galia

100 % P100 = 800 W

80 % P80 = 640 W

50 % P50 = 400 W

30 % P30 = 240 W

10 % P10 = 80 W

Funkcija "plius 60 sekundži "
1. Paspaudus  , kai krosnel  veikia bu-

d jimo režimu, pvz., nenaudojama arba
rodomas paros laikas, automatiškai bus
jungtas gaminimas / pašildymas mikro-
bangomis su 100 % (800 W) (P100) ir 60

sekundži  trukm s nuostata.  simbolis
mirks s ekrane.
Dar kart  paspaudus š  mygtuk , prie
esamojo laiko bus prid ta 60 sekundži .
Didžiausias gaminimo laikas, kur  galima
vesti, - 95 minut s.

2. Gaminant mikrobangomis arba veikiant
atitirpinimo funkcijai paspaudus  myg-
tuk , gaminimo / atitirpinimo laikas pail-
g s 60 sekundži . Pastaba: šios funkci-
jos pasirinkti negalima, kai krosnel  nau-
dojama automatiniu režimu, pvz., auto-
matinis atitirpinimas pagal svor  arba au-
tomatinis gaminimas.

Automatinis atitirpinimas pagal svor
1. Paspauskite  vien  kart , ir ekrane atsi-

ras "dEF 1" bei švies  simboliai.
2. Pasukite  , kad pasirinktum te ketina-

mo atitirpinti maisto svor  gramais. (nuo
100 g iki 2 000 g)

3. Paspauskite  , kad jungtum te auto-
matinio atitirpinimo funkcij . Krosnel  ap-
skai iuos atitirpinimo laik  ir galios lyg ,
kuri  reikia tam, kad b t  tinkamai atitir-
pintas maist . Ekrane bus rodomas ati-
tirpinimo laikas ir mirks s  simboliai.

Atitirpdymas pagal laik .
1. Paspauskite  x2, ir ekrane atsiras "dEF

2" bei švies  simboliai.
2. Pasukite  , kad pasirinktum te atitirpi-

nimo laik . – maks. 95 minut s.
3. Paspauskite  , kad jungtum te ranki-

nio atitirpinimo funkcij . Ekrane bus ro-
domas atitirpinimo laikas ir mirks s
simboliai. Pastaba: numatytoji atitirpini-
mo nuostata šiuo režimu yra 240 W (P30)
ir jos keisti negalima.

Gaminimas keliais etapais
Krosnel  galima nustatyti, kad atitirpint  / ga-
mint  dviem etapais.
Jei naudojate atitirpinimo funkcij , j  visada
reikia nustatyti pirmam etapui.
Pasibaigus pirmajam etapui pasigirs pypte-
l jimas ir automatiškai prasid s antrasis eta-
pas.

Automatinio meniu negalima naudoti n
viename etape. Pavyzdžiui: norite atitir-
pinti maist  rankiniu b du 5 minutes, o
tada gaminti 7 minutes su 640 W (P80)
lygiu,
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1. Paspauskite  ir ekrane atsiras "dEF 1"
bei švies  simboliai.

2. Pasukite  , kad pasirinktum te 5 minu-
i  atitirpinimo laik .

3. Paspauskite  mygtuk  vien  kart , ir
ekrane atsiras "P100" bei švies  sim-
boliai. 100 reiškia 800 W (100 %) lyg ,
pvz., didžiausi  galios lyg .

4. Pasukite  , kad pasirinktum te 640 W
(P80) lyg .

5. Paspauskite  , kad patvirtintum te ga-
lios pasirinkim .

6. Pasukite  , kad pasirinktum te 7 minu-
i  gaminimo trukm .

7. Paspauskite  , kad jungtum te gami-
nimo dviem etapais program . Mirks s
pirmojo etapo  ir  simboliai, tada pa-
sigirs pyptel jimas ir prad s mirks ti  ir

 simboliai, nurodydami antrojo etapo
pradži .

Atid tas paleidimas.
Krosnel  galima nustatyti, kad prad t  ga-
minti iš anksto nustatytu laiku, ir galima nau-
doti gaminim  dviem etapais. Nenaudokite
atitirpinimo n  viename etape.
1. Paspauskite  mygtuk  vien  kart , ir

ekrane atsiras "P100". Ir švies  sim-
boliai. 100 reiškia 100 % lyg , pvz., di-
džiausi  galios lyg .

2. Pasukite  , kad pasirinktum te galios
lyg .

3. Paspauskite  , kad patvirtintum te ga-
lios pasirinkim .

4. Pasukite  , kad pasirinktum te reikiam
gaminimo trukm  nuo 0:05 iki 95:00

5. Paspauskite  . Mirks s valand  skai iai
ir švies  simbolis.

6. Sukite  , kad pasirinktum te valand ,
kuri  krosnel  j s  pageidavimu turi pra-
d ti gaminim .

7. Paspauskite  . Mirks s minu i  skai iai.
Paspauskite. Mirks s minu i  skai iai.

8. Sukite  , kad pasirinktum te minutes,
kai krosnel  j s  pageidavimu turi prad ti
gaminim .

9. Paspauskite  , kad užbaigtum te nus-
tatym . Ekrane atsiras paros laikas kartu
su mirksin iu  simboliu. ir švies, kol bus
pasiektas pradžios laikas; krosnelei pyp-
tel jus du kartus gaminimo procesas pra-
sid s automatiškai.

Pasibaigus gaminimo ciklui krosnel
pyptel s 5 kartus. Pastaba: kad veikt  ši
funkcija, b tina nustatyti paros laik .

Užraktas nuo vaik .
Krosnel  galima padaryti nenaudojam , kad
b t  išvengta nepageidaujamo jos naudoji-
mo, pvz., kad krosnele nesinaudot  vaikai,
kai ji veikia bud jimo režimu,
nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite  . Iš-
girsite ilg  pyptel jim , kuris reiškia, kad už-
raktas nuo vaik jungtas, ir ekrane švies 
simbolis.
Nor dami išjungti užrakto nuo vaik  režim ,
nuspauskite ir 3 sekundes palaikykite  . Iš-
girsite ilg  pyptel jim , kuris reiškia, kad už-
raktas nuo vaik  išjungtas, ir ekrane švies 
simbolis.

Automatinis gaminimas pagal maisto
kategorij .
1. Sukite  pagal laikrodžio rodykl , kad

pasirinktum te "A-1" - "A-8". Švies 
 . Pastaba: žr. maisto kategorij  lentel

2. Paspauskite  , kad patvirtintum te savo
pasirinkim .

3. Sukite  , kad pasirinktum te maisto
svor  gramais. Švies  arba  .

4. Paspauskite  , kad prad tum te gami-
nim .

Pasibaigus gaminimo procesui pasigirs
penki pyptel jimai ir krosnel  išsijungs.

Automatinio gaminimo lentel
Meniu Svoris / porcija

A1 - automatinis pašildy-
mas

200 g, 400 g, 600 g

A2 - daržov s 200 g, 300 g, 400 g

A3 - žuvis 250 g, 350 g, 450 g

A4 - m sa 250 g, 350 g, 450 g

A5 - makaronai 50 g (su 450 g vandens), 100 g (su 800 g vandens)

40  electrolux
www.markabolt.hu

www.markabolt.hu


Meniu Svoris / porcija

A6 - bulv 200 g, 400 g, 600 g

A7 - pica 200 g, 400 g

A8 - sriuba 200 g, 400 g

Informacijos pateikimas, kai
naudojama.
1. Paspauskite  gamindami, ir 3 sekundes

ekrane bus rodomas pasirinktas galios ly-
gis.

2. Atid to paleidimo režimu paspauskite 
ir gaminimo pradžios laikas bus rodomas
3 sekundes, o po to v l atsiras paros lai-
kas.

3. Gamindami paspauskite  , kad patikrin-
tum te paros laik , kuris bus rodomas 3
sekundes.

Bendrojo pob džio informacija ir
naudojimo instrukcijos.
1. Kaskart paspaudus mygtuk , veiksm

patvirtins pyptel jimas.

Kaskart paspaudus mygtuk , veiksm
patvirtins pyptel jimas.

2. Pirm  kart  pasuk  ranken l , išgirsite
pyptel jim .

3. Jei, nustat  gaminimo program , per 1
minut  paspausite  , programos vyk-
dymas bus atšauktas, o ekrane rodomas
paros laikas.

4. Pasibaigus kiekvienam gaminimo ciklui,
krosnel  pyptel s penkis kartus.

5. Krosnel s duris atidarius tuomet, kai yra
gaminama, krosnel s veikimas bus su-
stabdytas.  b tina paspausti, kad b t
t siamas gaminimas, jei gaminant buvo
atidarytos durel s.

Naudinga informacija ir patarimai.
Mikrobang  krosnel s naudojimo
patarimai
• Visada laikykite krosnel  švari  - stenkit s,

kad maistas nesitaškyt , nepamirškite iš-
valyto po stikliniu pad klu ir dureli  vid .

• Maisto gaminimui mikrobang  krosnel je
geriau naudoti apvalias arba ovalias troš-
kintuves.

• Nenaudokite metalini  ar metalu apdailint
troškintuvi . Kai kurios plastikin s medžia-
gos nuo karšto maisto gali ištirpti arba de-
formuotis.

• Gaminimo metu maist  uždenkite. Naudo-
kite stiklin  dangt , l kšt  arba kepimo po-
pieri .

• Tešlainius, duon  ir pan. galima atitirpinti
tiesiog duonos pintin je arba ant popieri-
nio rankšluos io.

• Jeigu užšaldyt  maist  atitirpinate supa-
kuot , pakuot  atidarykite. Negalima nau-
doti metalini  pakuo i  ir pakuo i  su me-
taline apdaila, jeigu jos n ra aiškiai skirtos
naudoti mikrobang  krosnel je. Nuimkite
metalines spraudes ir laidinius veržtukus.

• Mažais aliuminio folijos gabal liais galima
uždengti maisto dalis, kurios gali greitai
perkepti (vištienos blauzdeles).

• Maisto produktus su oda ar lupena (bul-
ves, dešreles) reikia subadyti šakute. Ne-
virkite mikrobang  krosnel je kiaušini ,
nes jie gali sprogti.

• Didelius, storus gabalus d kite prie troš-
kintuv s krašto; stenkit s padalinti maist
lygiais gabaliukais. Maist  visuomet d kite
krosnel s viduryje.

• Maistas bus apdorotas tolygiai, jei kelis
kartus j  apversite ar pamaišysite.

• Visuomet nustatykite trumpesn  laik , nei
nurodytas recepte - taip patiekalai neper-
virs ar neperkeps. Kuo daugiau maisto, tuo
ilgiau j  reikia apdoroti.

• Daržoves gaminkite be vandens arba su
mažu kiekiu vandens.

• Naudokite mažiau druskos ir prieskoni ,
nei gamindami patiekal prastu b du.

• Pagardus d kite, kai maistas bus gatavas.
• Išsijungus krosnelei, palikite maist  joje ke-

lias minutes, kad patiekalas visiškai ir nuo-
sekliai apdorotas.

• Prieš paduodami  stal  patikrinkite, ar
maistas karštas.
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• Indus ir maist  iš krosnel s traukite puod-
k l mis arba karš iui atspariomis pirštin -
mis.

Mikrobang  naudojimo patarimai
• Medaus suminkštinimas

Jei turite susikristalizavusio medaus stik-
lain , atidenkite j  ir, pad j  stiklain  kros-
nel , junkite j  2 minut ms vidutine galia.

• Šokolado lydymas
Sulaužykite 100 g šokolado kvadrat liais,
suberkite  duben , 1-2 minutes pakaitinkite
didele galia ir gerai išmaišykite.

• Sviesto suminkštinimas arba lydymas
Lydoma kelias sekundes didele galia.
Minkštinti geriausia maža galia.

• Duonos pašviežinimas arba pašildy-
mas
Kelias sekundes vidutine galia.

• Kad geriau lupt si esnakas
Pakaitinkite 3-4 esnako skilteles 15 se-
kundži  didele galia. Paspauskite iš vieno
galo, kad skiltel  išspr st  iš luobos.

• Vaisi  sultys
Iš citrusini  išspausite daugiau sul i , jei
prieš spaudim  pakaitinsite juos 15 sekun-
dži  didele galia.

• Koši  virimas
Koš  paprasta išvirti serviravimo inde su
neprikepan iu dugnu. Vadovaukit s mais-
to gamintojo rekomendacijomis.

Valymas ir prieži ra
Valymas - tai paprastai vienintel  reikalinga
krosnel s prieži ra.

sp jimas Mikrobang  krosnel  b tina
reguliariai valyti, pašalinant visus maisto
liku ius. Jeigu krosnel  nelaikoma
švariai, gali sugesti jos paviršius,
sutrump ti veikimo trukm  ir netgi kilti
pavojus.

sp jimas Valyti reikia, išjungus
krosnel s elektros maitinim . Ištraukite
laid  iš elektros lizdo arba išjunkite
krosnel s elektros maitinim .

Nenaudokite stipri  ar abrazyvini  valymo
priemoni , metalini  šveistuk , kuriais nutri-
namas paviršius, ar aštri  daikt , nes gali at-
sirasti d mi .
Nenaudokite aukšto sl gio ar srov  purškian-
i  valymo prietais .

Priedai
Priedus valykite po kiekvieno naudojimo. Jei-
gu jie labai nešvar s, iš pradži  išmirkykite, o
paskui nuplaukite, panaudodami šepet l  ar
kempin . Priedus galima plauti indaplov je.
Pasir pinkite, kad sukamasis pad klas ir at-
rama visada b t  švar s. Krosnel junkite,
tik atgal pad j  sukam j  pad kl  ir atram .

Priekinis paviršius
Paprastai krosnel  pakanka nuvalyti dr gnu
skudur liu. Jeigu ji labai nešvari,  vanden la-
šinkite kelet  laš  ind  ploviklio. Po to nuva-
lykite krosnel  sausu skudur liu.

Naudokite stiklo valymo priemon  ir minkšt
skudur l , nepaliekant  joki  plauš  ar si l .
Valykite nuo vieno krašto iki kito, stipriai ne-
spausdami paviršiaus.
Nedelsdami pašalinkite kalki , riebal , krak-
molo ar kiaušinio baltymo d mes. Nuo ši
d mi  gali kilti korozija.
Neleiskite  krosnel s vid  patekti vandeniui.

Krosnel s vidus
Po kiekvieno naudojimo dr gnu skudur liu
išvalykite vidines sieneles, nes šitaip leng-
viausia pašalinti viduje pridži vusius maisto
tiškalus ar d mes.
Nor dami nuvalyti sunkiau pašalinamus ne-
švarumus, naudokite nestipri  valymo prie-
mon . Nenaudokite orkai i  purkštuv  ar
kit  stipri , abrazyvini  valymo priemoni .
Dureles ir krosnel s priekin  dal  visada lai-
kykite švariai, kad durel s gerai atsidaryt  ir
užsidaryt .
Pasir pinkite, kad  mikrobang  ventiliacijos
skylutes nepatekt  vandens.
Reguliariai išimkite sukam j  pad kl  bei at-
ramas ir išvalykite kameros pagrind , ypa
išsiliejus skys iams.
Atgal nepad j  sukamojo pad klo ir atram ,
krosnel s nejunkite.
Jeigu krosnel s kamera yra labai nešvari, ant
sukamojo pad klo pastatykite stiklin  van-
dens ir 2-3 minut ms junkite krosnel  di-
džiausia galia. Išsiskyr  garai suminkštins ne-
švarumus, kuriuos v liau bus nesunku nuva-
lyti minkštu skudur liu.
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Nemalonius kvapus (pvz., užsilikusius kepant
žuv ) pašalinti nesunku. lašinkite kelet  citri-
nos sul i  laš  puodel  su vandeniu.  puo-

del d kite šaukšt  kavos, kad vanduo neiš-
b gt . Vanden  šildykite 2-3 minutes didžiau-
sia mikrobang  galia.

Techniniai duomenys
Technini  duomen  kategorija Reikšm  EMS20200

Kintamoji tampa 230-240 V / 50 Hz

Galia 1300 W

Mikrobang  skleidžiama galia 800 W

Mikrobang  dažnis 2450 MHz

Matmenys (P x A x G) 461 x 280 x 273 mm

Orkait s talpa. 20 l

Svoris 12,6 kg

Aplinkosauga
Šis ant produkto arba jo pakuot s esantis
simbolis   nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitin mis šiukšl mis.
J  reikia perduoti atitinkam surinkimo punktui,
kad elektros ir elektronikos ranga b t
perdirbta. Tinkamai išmesdami š  produkt ,
j s prisid site prie apsaugos nuo galimo

neigiamo poveikio aplinkai ir žmoni
sveikatai, kur  gali sukelti netinkamas šio
produkto išmetimas. D l išsamesn s
informacijos apie šio produkto išmetim ,
prašom kreiptis  savo miesto valdžios
staig , buitini  šiukšli  išmetimo tarnyb
arba parduotuv , kurioje pirkote š  produkt .

rengimas
• Nuimkite reklamines etiketes nuo dureli .
• Statykite krosnel  ant lygaus ir stabilaus

paviršiaus. Paviršius t ri b ti pakankamai
stiprus, kad išlaikyt  krosnel s (12.6 Kg) ir
turinio mas . Kad neb t  vibracijos ir prie-
taisas veikt  tyliai, krosnel  turi stov ti sta-
biliai.

• Statykite krosnel  atokiau nuo šilumos šal-
tini  ir vandens. Karš io ir vandens povei-
kis gali sumažinti krosnel s našum  ir su-
trikdyti jos veikl , tod l statykite krosnel
atokiau nuo šilumos ir vandens šaltini .

• Neužkimškite aušinimo ang  korpuso vir-
šuje ir šonuose; ned kite daikt  ant kros-
nel s viršaus. Jeigu veikimo metu užkimš-
tos aušinimo nagos, krosnel  gali perkaisti
ir sugesti. Per aušinimo angas šalinamas
karštas oras. Steb kite, kad jos neb t  už-
kimštos ir kad tarp krosnel s ir galin s sie-
nos neb t  užuolaid .

• Krosnel  statykite kaip galima toliau nuo
radijo imtuv  ir televizori . Ši krosnel  ati-
tinka EEB radijo s veikos slopinimo reika-
lavimus, ta iau jei krosnel  stovi per arti
radijo imtuvo ar televizoriaus, tokia s veika
yra tik tina. Tod l statykite mikrobang
krosnel  kuo toliau nuo radijo imtuv  ir te-
levizori .

• Jeigu krosnel  pastatyta kampe, palikite
ne mažiau 15 cm tarpus nuo sien  ir 15 cm
nuo mikrobang  krosnel s viršaus.

Svarbu Krosnel  virtuv je galima statyti
beveik visur. Pastatymo paviršius turi b ti
lygus ir stabilus, o visos aušinimo angos (taip
pat ir ant krosnel s dugno) pakankamai
ventiliacijai užtikrinti turi b ti atviros.

jungimas  maitinimo tinkl
Krosnel  tiekiama su maitinimo laidu ir kištu-
ku, skirtu 230–240V / 50 Hz žemintam elek-
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tros lizdui. žeminimas sumažina trumpojo
jungimo keliam  pavoj . Patikrinkite, ar kros-
nel s tampa atitinka nam  elektros tinklo pa-
rametrus.

Jeigu krosnel  jungiate  elektros tinkl
per ilgikl , patikrinkite, ar elektros lizdas ir
ilgiklis yra žeminti.

sp jimas Šio prietaiso negalima jungti
 ne žemint  elektros tinkl . Jeigu kyla
abejoni  d l elektros vado,  kur  jungsite
krosnel , arba d l žeminimo, kreipkit s
 elektrik .

sp jimas Šis prietaisas turi b ti
žemintas. Jei šio prietaiso laidas yra su
kištuku, kurio negalima nuimti, ir jis
netinka j s  elektros lizdui, j  turi pakeisti
gamintojas, gamintojo technin s
prieži ros atstovas arba kiti kvalifikuoti
asmenys, kad b t  išvengta pavojaus.

sp jimas Jei elektros kabelis
pažeistas, j  turi pakeisti gamintojas,
gamintojo technin s prieži ros atstovas
arba kiti kvalifikuoti asmenys, kad b t
išvengta pavojaus.

Europin  Garantija
Electrolux šiam prietaisui suteikia garantij
žemiau išvardintose valstyb se, prietaiso ga-
rantijoje nurodytu arba atitinkamais teis s ak-
tais nustatytu laikotarpiu. Jums persikeliant iš
vienos iš žemiau nurodyt  valstybi  kit  iš
žemiau nurodyt  valstybi , garantija taip yra
perkeliama, laikantis ši  s lyg :
• garantija prietaisui pradeda galioti nuo jo

sigijimo datos, kuri yra nustatoma pagal
prietaiso pardav jo išduot  pirkimo doku-
ment ;

• garantija teikiama tam pa iam laikotarpiui
ir tokia darbo ir atsargini  dali  apimtimi,
kokia yra taikoma J s  naujojoje gyvenimo
valstyb je šiam konkre iam prietaiso mo-
deliui ar prietais  serijai;

• garantija yra asmenin  ir taikoma tik pirk -
jui, ji negali b ti perleidžiama kitam asme-
niui;

• prietaisas turi b ti rengiamas ir naudoja-
mas laikantis Electrolux nustatyt  instruk-
cij ; naudoti j  galima tik namuose, t. y. ne-
komerciniais tikslais;

• prietaisas rengiamas laikantis vis  atitin-
kam  J s  gyvenamos šalies taisykli .

Europin s garantijos nuostatos neturi jokio
poveikio bet kokioms kitoms statymais nus-
tatytoms J s  teis ms.
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Electrolux. Thinking of you.
Tulge jagama meie mõtteid aadressil www.electrolux.com
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 Jäetakse õigus teha muutusi

 Ohutusinfo
Üldised ohutusjuhised
LUGEGE TÄHELEPANELIKULT LÄBI JA
HOIDKE TULEVIKU TARBEKS ALLES
• Sisseehitatud turvamehhanism takistab

mikrolaineahju töötamast lahtise uksega.
• Ärge seda muutke või ärge proovige sea-

det kasutada kui selle uks on lahti, kuna
mikrolaineahju kasutamine lahtise uksega
võib põhjustada mikrolaine kiirguse.

• Ärge laske toidu või puhastusaine jääkidel
koguneda ukse tihendi pinnale. Juhiste
saamiseks puhastamise kohta vaadake
osa "Puhastamine ja hooldus".

• Eriti oluline on olla veendunud, et uks on
korrektselt suletud ja ei oleks vigastusi: (1)
uksel (kaardus), (2) hingedel ja linkidel (kat-
ki või logisevad), (3) ukse tihendil ja selle
vastaspinnal.

Hoiatus Juhul kui uks, hinged/lingid või
uksetihendid on vigastatud, ei tohi
mikrolaineahju kasutada enne vigade
kõrvaldamist volitatud teeninduse poolt.

Hoiatus Tootja poolt koolitamata isikute
poolne seadme hooldamine või
seadistamine on ohtlik. Kui seade vajab
hooldamist, siis võtke ühendust oma
lähima volitatud teenindusega.

• Ärge mitte mingil juhul eemaldage välis-
korpust, ust või juhtpaneeli. See võib põh-
justada ülepinge.

• Paigaldage see mikrolaineahi vastavalt
käesolevas juhendis toodud paigaldusju-
histele.

• Kasutage seadet ainult käesolevas kasu-
tusjuhendis kirjeldatud eesmärgil. Ärge ka-

sutage seadmes söövitavaid kemikaale.
Antud sorti ahi on mõeldud toidu soojen-
damiseks, küpsetamiseks ja sulatamiseks.
See pole mõeldud tööstuslikuks, labora-
toorseks või kaubanduslikuks kasutami-
seks ja nendel eesmärkidel kasutamine
muudab kehtetuks seadme garantii.

• Ärge pange tööle ahju tühjana. Kui ahjus
pole vett või toitu, mis neelaks energiat,
võib magnetrontoru saada kahjustada.

• Ärge kasutage seadet välitingimustes. Är-
ge kasutage seadet vee lähedal.

• Ärge proovige mikrolaineahjus kuivatada
riideid või ajalehti. Need võivad süttida.

• Ärge kasutage seadet asjade säilitami-
seks. Ärge jätke mikrolaineahju paberist
tooteid, toidunõusid või toitu.

• Seadme töötamise ajal võib juurdepääse-
tavate pindade temperatuur olla kõrge.

Hoiatus Juhul kui täheldate suitsu,
tõmmake seade vooluvõrgust välja ja
hoidke tekkinud leekide kustutamiseks
uks kinni. Ärge kunagi kasutage vett.

Hoiatus Seade ei ole mõeldud
kasutamiseks laste ega inimeste poolt,
kellel on vähenenud füüsilised,
sensoorsed või mentaalsed võimed või
kellel puuduvad vastavad kogemused ja
teadmised, v.a. juhul, kui nende üle on
olemas järelvalve või neid on
juhendatud.

• Ärge keerake pöördalust käega. See võib
põhjustada seadme rikke.

• Käesolev seade ei ole mõeldud kasutami-
seks välise taimeri või kaugjuhtimispuldi
abil.
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• Peate hoolitsema ka selle eest, et õhutu-
savad seadme peal, taga, külgedel ja põh-
ja all ei oleks tõkestatud.

Hoiatus Ärge kasutage ahju
kaubanduslikel eesmärkidel. Seade on
mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.

Toidunõude ohutus
Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutami-
seks mõeldud nõusid.
Seadme kasutamisel tekkiva kaarleegi põh-
juseks on enamasti metallist toidunõud. Pi-
dev kaarleek võib põhjustada seadme rikke.
Peatage programm ja kontrollige toidunõud.
Enamik klaas-, klaas-keraamika ja kuuma-
kindlaid klaasnõusid on ideaalsed mikrolai-
neahjus kasutamiseks. Kuigi mikrolaineener-
gia ei soojenda enamikke klaasist ja keraa-
milisi nõusid, muutuvad nõud siiski kuumaks
neile kuumast toidust ülekantud energia tõt-
tu. Toidunõude käsitlemisel on soovituslik
kasutada pajalappe.

Toidu ohutus
• Ärge kuumutage mikrolaineahjus toidu-

konserve. Pange alati toit sobivasse anu-
masse.

• Mikrolaine ahjus ei tohi friteerida, kuna ras-
va temperatuuri ei ole võimalik kontrollida
ja sellega võib kaasneda ohtlik olukord.

• Popkorni tohib mikrolaineahjus valmista-
da, kuid ainult selleks ettenähtud pakendi-
tes või nõudes. Seda tegevust ei tohi ku-
nagi järelevalveta jätta.

• Auru kogunemise ja lõhkemise vältimiseks
tuleb augustada toiduained, millel on poo-
rideta või membraaniga nahk. Näideteks
õunad, kartulid, kanamaks ja munakolla-
sed.

• Laste lutipudelite ja toidupurkide sisu tuleb
raputada või segada ning temperatuuri tu-
leb põletuste vältimiseks mõõta enne tar-
bimist.

Hoiatus Vedelikke või muid toiduaineid
ei tohi kuumutada suletud anumates,
kuna need võivad plahvatada.

Hoiatus Mikrolaineahjus vedelike
kuumutamisel võib ilmneda viivitusega

keemist, seega tuleb anuma käsitlemisel
väga ettevaatlik olla.

Hoiatus Mikrolaineahjus vedelike
(suppide, kastmete ja jookide)
kuumutamisel võib vedeliku
kuumenemine üle keemispiiri aset leida
ilma mullide tekkimiseta. Sellele võib
järgneda kuuma vedeliku äkiline
ülekeemine. Selle võimaluse vältimiseks
tuleb astuda järgmisi samme:
1. Vältige kitsakaela ja sirgete seintega

anumate kasutamist.
2. Ärge kuumutage üle.
3. Segage vedelikku enne kui asetate

anuma ahju ja veel kord kui kuumu-
tamine on poole peal.

4. Pärast kuumutamist jätke anum het-
keks ahju ja eemaldamisel segage
vedelikku ettevaatlikult.

Hoiatus Mõned tooted, nagu näiteks
munad ja suletud anumad (kinnine
klaaspurk) võivad plahvatada ja neid ei
tohiks selles ahjus kuumutada. Aegajalt
võivad valmistamise ajal plahvatada ka
pošeeritud munad. Alati torgake
munakollane läbi, katke kinni ja laske
sellel enne kaane eemaldamist vähemalt
ühe minuti seista.

On täiesti tavaline, et ukse vahelt tuleb
või uksele sadestub auru või ukse alu-
mise äärele ilmuvad toidu valmistamise
ajal veetilgad. See on lihtsalt kuumast
toidust tekkiv kondensatsioon ja ei ohu-
sta ahju. Uks ei ole mõeldud ahju her-
meetiliseks sulgemiseks.

Ahju nõude ja tarvikute juhend
Mikrolaineahjus võib söögitegemisel kasuta-
da erinevaid nõusid ja materjale.
Teie enda turvalisuse huvides ja vältimaks
nõude ning seadme kahjustamist, tuleks ka-
sutada ainult sobivaid nõusid.
Allpool on üldised juhised.
•  : Nõud ja tarvikud, mida võib kasutada
•  : Nõud ja tarvikud, mida tuleks vältida

Materjal Toidunõud Mikrolaineahi

Keraamika ja klaas Toiduvorm 1)

Kuumakindel klaasnõu
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Materjal Toidunõud Mikrolaineahi

Metalldekoratsioonidega klaas-
nõud

Pliikristall

Portselan Metalldekoratsioonideta

Keraamika 2)

Plast Mikrolaineahju kindlad nõud

Plastpakend

Metall Küpsetuspann

Alumiiniumfoolium 3)

Paber Tassid, taldrikud, salvrätid

Vahatatud paber

Puit

1) Ainult siis, kui sellel pole metallist serva.
2) Ainult siis, kui glasuur ei sisalda metalli.
3) Kasutage alumiiniumfooliumi ainult kaitse-eesmärgil, ülekasutus võib põhjustada kaarleeki.
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Seadme kirjeldus

1

3

5

2

4

6

7

1. Näidud
–  - Mikrolaine funktsiooni indikaator
–  - Automaatse küpsetuse funktsiooni

indikaator
–  - Kella indikaator
–  - Mikrolaine üle 50% indikaator
–  - Mikrolaine alla 50% indikaator
–  - Sulatusfunktsiooni indikaator
–  - Kaalu indikaator (g)
–  - Koguse indikaatl (ml)
–  - Luku indikaator

2. Sulatamine kaalu põhjal
3. Kell
4. Algus
5. Mikrolaine valikunupp
6. Stopp
7. Pöörlemissensor

Käitus
Kellaaja määramiseks:

Esimesel sisselülitamisel kuvatakse ahju
ekraanile '00:00' ja kostab piiksatus.

Kellel on 24 tunni konfiguratsioon

1. Vajutage  nupule. Tunni numbrid vilgu-
vad koos  sümboliga.

2. Keerake tundide valimiseks  .

3. Vajutage  nupule. Minutite numbrid vil-
guvad:

4. Keerake minutite valimiseks  .
5. 5. Kellaaja seadmise lõpetamiseks vaju-

tage  . Ekraanil vilgub ':' ja kustub süm-
bol  .

Et ahi töötaks, peab kellaaeg olema va-
litud.
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Kui kellaaja seadistamise ajal vajutatak-
se mistahes ajale, läheb ahi tagasi eel-
nenud seisundisse.

Mikrolaineahjus küpsetamine.
1. Vajutage üks kord nupule  ning ekraa-

nile kuvatakse 'P100' ja põlema hakka-
vad sümbolid  . 100 tähistab 100%,
st maksimaalset võimsust 800 W.

2. Keerake  , et muuta mikrolainevõimsust
sammhaaval 100%-lt 10%-le järgmisel
viisil: 'P100', 'P80', 'P50', 'P30' ja 'P10'

 sümbol hakkab põlema, kui võimsu-
seks on valitud 50% või vähem.

3. Võimsusvaliku kinnitamiseks vajutage
 .

4. Vajaliku küpsetusaja valimiseks vahemi-
kus 0.05 kuni 95.00 keerake  ; märkus:
– aja valimine vahemikus 0.05 sekundit

kuni 1 minut toimub 5 sekundi kaupa
– aja valimine vahemikus 1 minut kuni 5

minutit toimub 10 sekundi kaupa
– aja valimine vahemikus 5 minutit kuni

10 minutit toimub 30 sekundi kaupa
– aja valimine vahemikus 10 minutit kuni

30 minutit toimub 1 minuti kaupa
– aja valimine vahemikus 30 minutit kuni

95 minutit toimub 5 minuti kaupa
5. Küpsetamise alustamiseks vajutage  .

Ekraanile kuvatakse järelejäänud küpse-
tamise aeg ja vilguvad sümbolid  ja 
või  (olenevalt valitud võimsusest).

Mikrolainevõimsuse tabel:
Võimsuse protsent Näit & mikrolaine-

võimsus

100% P100 = 800W

80% P80 = 640W

50% P50 = 400W

30% P30 = 240W

10% P10 = 80W

'Pluss 60 sekundit' funktsioon
1. Kui ahi on ooterežiimis, st ei ole kasutusel,

ja kuvatakse kellaaeg ning vajutatakse
 , algab automaatselt küpsetamine mi-

krolainetega / soojendamine 100% täis-
võimsusel 800 W (P100) 60 sekundiks.
Ekraanil vilgub sümbol  .
Veel üks vajutus sellele nupule lisab ole-
masolevale küpsetusajale veel 60 sekun-

dit. Küpsetusajaks võib sisestada maksi-
maalselt 95 minutit.

2. Kui mikrolainetega küpsetamise või sula-
tamise ajal vajutatakse uuesti nupule  ,
suureneb küpsetamise / sulatamise aeg
60 sekundi võrra. Märkus: seda funkt-
siooni ei saa kasutada, kui ahi on auto-
maatrežiimis, st 'automaatsulatus vasta-
valt kaalule' või 'automaatne küpsetami-
ne'.

Automaatne sulatus vastavalt kaalule
1. Vajutage üks kord  ja ekraanile kuva-

takse 'dEF 1' ning sümbolid  hakka-
vad põlema.

2. Sulatatava toidu külmutatud kaalu valimi-
seks grammides (100g kuni 200g) keera-
ke  .

3. Automaatsulatuse funktsiooni alustami-
seks vajutage  . Ahi arvutab välja toidu
laitmatuks sulatamiseks vajaliku aja ja
võimsuse. Ekraanile kuvatakse järelejää-
nud sulatusaeg ja sümbolid  hakka-
vad vilkuma.

Kindlaksmääratud ajaga sulatamine.
1. Vajutage  x2, ja ekraanile kuvatakse

'dEF 2' ning sümbolid  hakkavad vil-
kuma.

2. Sulatusaja valimiseks - maks. 95 minutit
- keerake  – .

3. Manuaalse sulatamise alustamiseks va-
jutage  . Ekraanile kuvatakse järelejää-
nud sulatusaeg ja sümbolid  hakka-
vad vilkuma. Märkus: Selles režiimis on
sulatamise vaikimisi määratud võimsus
240 W (P30) ning seda ei saa muuta.

Mitmeetapiline küpsetamine
Ahju võib seada sulatamisele / küpsetamise-
le kahes etapis.
Kui kasutatakse sulatusfunktsiooni, peaks
see olema alati esimene etapp.
Kui esimene etapp on läbi, kostab piiksatus
ja teine etapp algab automaatselt.

Kummalgi etapil ei saa kasutada auto-
maatmenüüsid. Näiteks: Et toitu 5 minuti
vältel käsitsi sulatada ja küpsetada see-
järel 7 minuti vältel 640 W juures (P80),

1. vajutage  ja ekraanile kuvatakse 'dEF 1'
ning sümbolid  hakkavad põlema.
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2. Keerake  , et valida 5-minutiline sula-
tusaeg.

3. Vajutage üks kord nupule  ja ekraanile
kuvatakse 'P100' ning sümbolid 
hakkavad põlema. 100 tähistab 800 W
(100%), st maksimaalset võimsust.

4. Keerake  , et valida 640 W (P80).
5. Võimsusvaliku kinnitamiseks vajutage

 .
6. Keerake  , et valida 7-minutiline küpse-

tusaeg.
7. Kaheetapilise programmi käivitamiseks

vajutage  . 1. etapi sümbolid  and 
hakkavad vilkuma ja seejärel, pärast piik-
satust, hakkavad vilkuma sümbolid  ja

 , mis tähendab, et 2. etapp on alanud.

Viitstart.
Ahju võib määrata alustama küpsetamist eel-
nevalt määratud ajal ning kasutada võib kuni
kahte küpsetamise etappi. Kummalgi etapil
ei tohi kasutada sulatamist.
1. Vajutage üks kord nupule  ja ekraanile

kuvatakse 'P100'´. Ning sümbolid 
hakkavad põlema. 100 tähistab 100%, st
maksimaalset võimsust.

2. Võimsustaseme valimiseks keerake  .
3. Võimsusvaliku kinnitamiseks vajutage

 .
4. Vajaliku küpsetusaja valimiseks vahemi-

kuks 0.05 kuni 95.00 keerake 
5. Vajutage  . Tunni numbrid vilguvad ja

sümbol  hakkab põlema.
6. Soovitud küpsetusaja alguse tunni valimi-

seks keerake  .
7. Vajutage  . Minutite numbrid vilguvad.

Vajutage. Minutite numbrid vilguvad.

8. Soovitud küpsetusaja alguse minutite va-
limiseks keerake  .

9. Seadistuse lõpetamiseks vajutage  .
Ekraanile kuvatakse kellaaeg koos vilkuva
sümboliga  . ja püsivad kuni küpseta-
mise algusajani, mil ahi piiksub kaks kor-
da ja küpsetusprotsess algab automaat-
selt.

Küpsetustsükli lõpus piiksub ahi 5 kor-
da. Märkus: Selle funktsiooni toimimi-
seks peab olema valitud kellaaeg.

Lapselukk.
Ahju sisselülitamise võib muuta võimatuks,
kui soovite vältida selle omavolilist kasuta-
mist, nt laste poolt. Vajutage ooterežiimis
3 sekundit  . Kuulete pikka piiksatust, mis
tähendab, et lapselukk on rakendunud ja
ekraanile kuvatakse sümbol  .
Lapseluku vabastamiseks vajutage 3 sekun-
dit  . Kuulete piiksatust, mis tähendab, et
lapselukk on vabastatud ja ekraanilt kustub
sümbol  .

Automaatne küpsetamine toidu liigi
järgi.
1. A-1 kuni A-8 valimiseks keerake  päri-

päeva.  hakkab põlema. Märkus: vt
toiduliike allpool toodud tabelist

2. Valiku kinnituseks vajutage  .
3. Toidu kaalu valimiseks grammides kee-

rake  .  või  hakkab põlema.
4. Küpsetamise alustamiseks vajutage  .

Küpsetamise lõpus kostab viis korda
piiksatus ja ahi lülitub välja.

Automaatse küpsetuse tabel
Menüü Kaal / portsjon

A1 - Automaatsoojendus 200g, 400g, 600g

A2 - Köögiviljad 200g, 300g, 400g

A3 - Kala 250g, 350g, 450g

A4 - Liha 250g, 350g, 450g

A5 - Pasta 50g (450g veega), 100g (800g veega)

A6 - Kartul 200g, 400g, 600g

A7 - Pitsa 200g, 400g

A8 - Supp 200g, 400g

Info ahju kasutamise ajal.
1. Vajutage küpsetamise ajal  ja ekraanile

kuvatakse 3 sekundi vältel valitud võim-
sus.

2. Viitstardi korral vajutage  ja 3 sekundi
vältel kuvatakse küpsetamise algusaeg,
seejärel kuvatakse uuesti kellaaeg.
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3. Kellaaja kontrollimiseks küpsetamise ajal
vajutage  ja 3 sekundi vältel kuvatakse
aktuaalne kellaaeg.

Üldinfo ja juhised kasutamiseks.
1. Iga nupuvajutusega kaasneb piiksatus,

mis seda toimingut kinnitab.
Iga nupuvajutusega kaasneb piiksatus,
mis seda toimingut kinnitab.

2. Juhtnupu algse keeramisega kaasneb
piiksatus.

3. Kui pärast küpsetusprogrammi valimist ei
vajutata 1 minuti jooksul  , siis pro-
gramm tühistatakse ja ekraanile kuvatak-
se uuesti kellaaeg.

4. Iga küpsetustsükli lõpus piiksub ahi viis
korda.

5. Kui küpsetustsükli ajal avatakse uks, kat-
keb ahju töö.  tuleb vajutada küpseta-
mise jätkamiseks, kui küpsetustsükli ajal
avati uks.

Vihjeid ja näpunäiteid
Mikrolaineahju näpunäited
• Hoidke ahi alati puhas - vältige toidu ülea-

jamist ja ärge unustage puhastada pöör-
daluse alt ja ukse sisekülge.

• Soovituslik on mikrolaineahjus kasutada
ümmargusi või ovaalseid kaanega haude-
potte.

• Ärge kasutage metallist või metalliga kau-
nistatud haudepotte. Osad plastid võivad
kuuma toiduga kokkupuutumisel kooldu-
da või sulada.

• Valmistamise ajaks katke toit kinni. Kasu-
tage klaasist kaant, taldrikut või küpsetus-
paberit.

• Kukleid, leiba ja muud sarnast võib sulata-
da leivakorvis või pabersalvrätikul.

• Juhul kui toitu soojendatakse pakendis, tu-
leb pakend avada. Metalli või motelldeko-
ratsioone sisaldav pakend tuleb eemalda-
ta juhul kui see pole spetsiaalselt mikrolai-
neahju jaoks mõeldud. Eemaldage kõik
metallist klambrid ja traadid.

• Väikseid fooliumitükke võib kasutada ker-
gesti ülevalmivate osade (kana koivad) kat-
miseks.

• Koore või nahaga toiduained tuleb kahvli-
ga augustada, näiteks kartulid ja vorstid.
Ärge keetke mikrolaineahjus mune kuna
need võivad plahvatada.

• Asetage suuremad, paksemad tükid hau-
depoti serva ja proovige toitu ühesuurus-
teks tükkideks lõigata. Asetage toiduained
ahju keskele.

• Toit valmib palju ühtlasemalt kui segate või
keerate seda paar korda.

• Üleküpsetamise vältimiseks kasutage alati
retseptis ettenähtust ajast lühemat aega.

Mida suurem on toidu hulk, seda rohkem
läheb aega.

• Köögiviljade puhul kasutage vett vähe või
üldse mitte.

• Kasutage vähem soola ja maitseaineid kui
tavalisel toiduvalmistamisel.

• Maitsestage hiljem.
• Mõneminutiline seisuaeg pärast ahju välja-

lülitamist tagab palju ühtlasemalt valminud
roa.

• Enne serveerimist veenduge, et roog oleks
üleni kuum.

• Nõude ja toiduainete võtmisel ahjust kasu-
tage alati pajalappe.

Mikrolaineahju nõuandeid
• Mee pehmendamine

Kui teil on purk suhkrustunud mett, eemal-
dage selle kaas ja asetage purk ahju ja
pange see keskmisel võimsusel kaheks
minutiks tööle.

• Šokolaadi sulatamine
Murdke 100 g šokolaadi ruutudeks ja ase-
tage kaussi ja kuumutage täisvõimsusel
1-2 minutit aegajalt korralikult segades.

• Või pehmendamine või sulatamine
Sulatamine võtab kõrgel võimsusel mõne
sekundi. Pehmendamiseks tuleks kasuta-
da madalat võimsust.

• Leiva värskendamine või soojendami-
ne
Kasutage keskmist võimsust mõne sekun-
di jooksul.

• Küüslaugu lihtne koorimine
Kuumutage 3 või 4 küüslaugu küünt kõrgel
võimsusel 15 sekundit. Pigistage ühest ot-
sast kuni küüs välja tuleb.
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• Puuviljamahl
Tsitrusviljadest saab palju rohkem mahla
kätte, kui neid soojendatakse enne pres-
simist kõrgel võimsusel 15 sekundit.

• Pudru keetmine
Putru on lihtne valmistada serveerimis-
nõus, vältides nii poti pesemist. Järgige
toiduaine tootja soovitusi.

Puhastus ja hooldus
Tavaliselt on ainsaks vajalikuks hoolduseks
puhastamine.

Hoiatus Mikrolaineahju tuleb
regulaarselt puhastada, eemaldes kõik
toidujäägid. Kui mikrolaineahju ei hoita
puhtana, kannatavad selle pinnad, mis
vähendab ahju kasutusiga ja võib
põhjustada ohtliku olukorra.

Hoiatus Puhastamiseks tuleb toide välja
lülitada. Võtke pistik pistikupesast või
lülitage välja ahju toide.

Ärge kasutage agressiivseid ega abrasiivseid
puhastusaineid, küürimisvahendeid, mis krii-
mustavad pinda ega teravaid esemeid, sest
tagajärjeks võivad olla plekid.
Ärge kasutage kõrgsurve- ega aurujoaga
töötavaid puhastussseadmeid.

Tarvikud
Pärast iga kasutamist puhastage tarvikuid.
Kui need on väga mustad, leotage neid es-
malt ja kasutage siis harja ning käsna. Tarvi-
kuid võib pesta nõudepesumasinas.
Veenduge, et pöördaluse ja vastav tugi on
alati puhtad. Ärge lülitage ahju sisse, kui
pöördalus ja selle tugi ei ole kohal.

Esikülg
Tavaliselt piisab ahju puhastamisest niiske la-
piga. Kui ahi on väga must, lisage puhastus-
vette mõni tilk nõudepesuvahendit. Seejärel
pühkige ahi kuiva lapiga kuivaks.
Kasutage klaasipuhastusvahendit ja ebeme-
ning kiuvaba pehmet lappi. Pühkige küljelt
küljele ilma pinnale survet avaldamata.

Eemaldage koheselt katlakivi-, rasva-, tärkli-
se- või munavalgeplekid. Nende plekkide alla
võib tekkida roostet.
Vältige vee sattumist ahju.

Ahju sisemus
Iga kord pärast ahju kasutamist puhastage
siseseinu niiske lapiga, sest nii on kõige ker-
gem eemaldada toiduplekid, mis võivad olla
ahju sisemusse jäänud.
Raskema mustuse eemaldamiseks kasutage
mitte-agressiivset puhastusainet. Ärge kasu-
tage pihustipudelis ahjupuhastusvahendeid
ega agressiivseid või abrasiivseid puhastu-
saineid.
Hoidke uks ja ahju esikülg alati puhtad taga-
maks, et uks avaneb ja sulgub korralikult.
Veenduge, et vett ei satuks mikrolaine venti-
latsiooniavadesse.
Eemaldage regulaarselt pöördalus ja vastav
tugi ning puhastage ahju põhja, eriti pärast
vedeliku mahaloksumist.
Ärge lülitage ahju sisse, kui pöördalus ja selle
tugi ei ole kohal.
Kui ahjuõõs on väga must, pange pöördalu-
sele klaas vett ja lülitage mikrolaineahi 2 või 3
minutiks maksimumvõimsusel sisse. Vaba-
nev aur teeb mustuse pehmeks ja seda on
pehme lapiga kerge eemaldada.
Ebameeldivat lõhna (nt pärast kala valmista-
mist) on kerge kõrvaldada. Lisage tassitäiele
veele mõni tilk sidrunimahla. Pange tassi lu-
sikatöis kohvi, et vesi üle ei keeks. Soojen-
dage vett 2 kuni 3 minutit maksimaalsel mi-
krolainevõimsusel.

Tehnilised andmed
Tehnilised andmed Väärtus EMS20200

AC pinge 230-240V / 50 Hz

Võimsus 1300W

Mikrolaine väljundvõimsus 800W

Mikrolaine sagedus 2450 MHz
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Tehnilised andmed Väärtus EMS20200

Mõõtmed (LxKxS) 461 x 280 x 273 mm

Ahju mahutavus. 20 l

Kaal 12,6 kg

Jäätmekäitlus
Tootel või selle pakendil asuv sümbol  
näitab, et seda toodet ei tohi kohelda
majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb
toode anda taastöötlemiseks vastavasse
elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise
punkti. Toote õige utiliseerimise
kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke

negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja
inimtervisele, mida võiks vastasel juhul
põhjustada selle toote ebaõige käitlemine.
Lisainfo saamiseks selle toote taastöötlemise
kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse,
oma majapidamisjäätmete käitlejaga või
kauplusega, kust te toote ostsite.

Paigaldamine
• Eemaldage ukselt kõik reklaamkleebised.
• Ahi tuleks asetada tasasele, loodis pinnale.

Pind peab olema küllalt tugev, et ahju ja
selle sisu kaalu (12.6 Kg) kindlalt kanda.
Vibratsiooni ja müra tekkimise võimaluse
vältimiseks peab ahi olema stabiilses
asendis.

• Hoidke ahi eemal kuumusest ja veest.
Kokkupuutumine kuumuse ja veega võib
vähendada ahju efektiivsust ja viia seadme
tõrkeni, seega tuleb aju paigutada eemale
vee- ja kuumaallikatest.

• Ärge blokeerige ahju peal ja külgedel ole-
vaid ventilatsiooniavasid ja ärge asetage
ahju peale mingeid esemeid. Juhul kui ka-
sutuse ajal on õhutusavad blokeeritud,
võib ahi üle kuumeneda ja see võib oma-
korda viia rikkeni. Kuum õhk väljub õhutu-
savade kaudu, seega ei tohi neid blokee-
rida või jätta ahju ja seina vahele kardinat.

• Asetage ahi võimalikult kaugele televiiso-
rist ja raadiost. Käesoleva ahi vastab EEC
nõudmistele raadiosignaali segamise
summutamise osas, kuid siiski võib esine-
da mõningast segamist kui seade aseta-
takse raadiole või televiisorile liialt lähedale,
seega hoidke neid teineteisest võimalikult
kaugel.

• Juhul kui seade paigaldatakse nurka, peab
vahe seinte ja laega olema vähemalt 15
cm.

Tähtis Ahju võib panna köögis peaaegu
kõikjale. Veenduge, et ahi oleks tasasel,
loodis pinnal ja et õhuavad pinnal ning seame
põhjal ei oleks blokeeritud.

Juhtmete ühendamine
Ahi tarnitakse koos toitekaabli ja pistikuga,
mis sobivad 230–240V / 50 Hz maandatud
pistikupesale. Maandus minimeerib lühise
tekkimisega kaasnevat riski. Kontrollige, et
ahju pinge vastaks elektrivõrgu omale.

Kui ahi on ühendatud pikendusjuhtme
abil, siis peab ka pikendusjuhtmel maan-
dus olema.

Hoiatus Seadet ei tohi ühendada
maandamata pistikupesasse. Kui te
pole kindel ahju elektrilise ühenduse
suhtes või maanduse olemasolus, siis
võtke ühendust elektrikuga.

Hoiatus See seade peab olema
maandatud. Juhul kui seadmel pole
eemaldatavat pistikut ja olemasolev
pistik ei sobi kokku stepsliga, laske see
välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuses või lihtsalt
kvalifitseeritud isiku poolt.

Hoiatus Kui toitekaabel on vigastatud,
laske see ohutuse mõttes välja vahetada
tootja, selle volitatud hooldekeskuse või
sarnase kvalifikatsiooniga isikute poolt.
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Euroopa garantii
Electrolux tagab käesoleva seadme garantii
kõigis selle juhendi lõpus nimetatud riikides
seadme garantiis toodud või seadusega
määratud perioodi jooksul. Kui Te kolite
ühest nimetatud riigist teise nimetatud riiki,
liigub koos Teiega järgnevatel tingimustel ka
seadme garantii:-
• Seadme garantii algab esialgsel ostukuu-

päeval mis kantakse seadme müüja poolt
vastavasse ostudokumentatsiooni.

• Seadme garantii kehtib sama kaua ja sa-
madel tingimustel tööde ja osade kohta,
kui kehtivad Teie uues elukohariigis selli-
sele mudelile või tootevalikule.

• Garantii kehtib ainult algsele ostjale ja seda
ei saa üle kanda teistele kasutajatele.

• Seadme paigaldamine ja kasutamine toi-
mub vastavalt Electroluxi poolt välja antud
juhistele ja seda kasutatakse ainult kodus,
nt ei kasutata kaubanduslikul eesmärgil.

• Seade paigaldatakse vastavuses kõigi
uues elukohariigis kehtivate regulatsiooni-
dega.

Käesoleva Euroopa garantii tingimused ei
puuduta seadusest tulenevaid õiguseid.
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