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Mikroviļņu krāsns

Papildpiederumi

Mikroviļņu krāsns ir apgādāta (atkarībā no nopirktā modeļa) ar vairākiem 
piederumiem, kurus varat izmantot dažādos veidos.

1. Piedziņa – jau uzstādīta virs motora ass krāsns pamatā.
Tās uzdevums: piedziņa griež rotējošo pamatni.

2. Rotējošo balstu jānovieto krāsns centrā.
Tā uzdevums: rotējošais balsts atbalsta rotējošo pamatni.

3. Rotējošo pamatni jānovieto uz rotējošā balsta tā, lai tās 
centrs tiktu uzstādīts piedziņas centrā.
Tās uzdevums: rotējošā pamatne tiek lietota kā galvenā 

ēdiena gatavošanas virsma, to var viegli 
noņemt tīrīšanai.

 NELIETOJIET mikroviļņu krāsni bez rotējošā balsta un rotējošās 
pamatnes.

DURVJU ROKTURIS

VENTILĀCIJAS ATVERES
APGAISMOJUMS

LAIKA/SVARA SLĒDZIS

DURVJU DROŠĪBAS 
SLĒDŽI

DURVIS

ROTĒJOŠĀ 
PAMATNE

PIEDZIŅA

ROTĒJOŠAIS 
BALSTS

DURVJU DROŠĪBAS SLĒDŽU 
ATVERES

GATAVOŠANAS JAUDAS 
REGULATORS
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Vadības panelis

1. DISPLEJS
2. LAIKA/SVARA REGULATORS
3. AUTOMĀTISKĀ ATKAUSĒŠANA
4. PULKSTEŅA LAIKA IESTATĪŠANAS POGA
5. GATAVOŠANAS JAUDAS REGULATORS



24

Kā rīkoties šaubu vai problēmu gadījumos

Ja jums rodas kāda no zemāk minētajām problēmām, izmēģiniet norādītos 
risinājumus.

♦  Tas ir normāli.
• Kondensācija krāsns iekšienē.
• Gaisa plūsma ap durvīm un ārējo korpusu.
• Gaismas atstarošana ap durvīm un ārējo korpusu.
• Tvaika noplūde ap durvīm un gaisa atveru zonā.

♦  Ierīce nesāk darboties, kad nospiežat laika/svara ( ) regulatoru.
• Vai durvis ir kārtīgi aizvērtas?

♦  Ēdiens nav gatavs.
• Vai esat pareizi iestatījis taimeru un/vai pagriezis laika/svara ( ) regula-

toru?
• Vai durvis ir kārtīgi aizvērtas?
• Vai esat pārslogojuši elektrisko ķēdi un tādējādi izraisījuši drošinātāja 

pārdegšanu vai slēdža izslēgšanos?

♦  Ēdiens ir pārgatavojies vai jēls.
• Vai ēdiena gatavošanai bija iestatīts atbilstošais laika periods?
• Vai bija izvēlēts pareizais jaudas līmenis?

♦  Krāsns iekšienē notiek dzirksteļošana un sprakšķēšana (lokizlāde).
• Vai esat lietojis trauku ar metāla rotājumiem?
• Vai esat atstājis krāsns iekšienē dakšu vai kādu citu metāla virtuves piede-

rumu?
• Vai alumīnija folija nav pārāk tuvu mikroviļņu krāsns sienām?

♦  Krāsns darbība rada radio vai televizora darbības traucējumus.
• Viegli radio vai televizora darbības traucējumi ir pieļaujami krāsns lietošanas 

laikā. Tas ir normāli. Lai atrisinātu šo problēmu, novietojiet krāsni tālāk no 
televizora, radio vai antenas.

• Ja traucējumus uztver krāsns mikroprocesors, displejs var tikt atiestatīts. 
Lai atrisinātu šo problēmu, atvienojiet barošanas vadu no elektrotīkla un 
pievienojiet to vēlreiz. Atiestatiet laiku.
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Laika iestatīšana

Mikroviļņu krāsnī ir iebūvēts pulkstenis. Laiks var tikt attēlots 24 vai 
12 stundu pierakstā. Iestatiet laiku:

• kad uzstādāt mikroviļņu krāsni pirmo reizi;
• pēc elektrības padeves traucējumiem.

 Neaizmirstiet atiestatīt laiku, kad pārejat uz un no vasaras vai ziemas laika.

1. Lai attēlotu laiku... Nospiediet  pogu...
24 stundu pierakstā Vienreiz
12 stundu pierakstā Divreiz

2. Pagrieziet laika/svara ( ) regulatoru, lai iestatītu 
stundas.

3. Nospiediet ( ) pogu.

4. Pagrieziet laika/svara ( ) regulatoru, lai iestatītu 
minūtes.

5. Nospiediet ( ) pogu.

Jaudas līmeņi

Varat izvēlēties kādu no zemāk esošajiem jaudas līmeņiem.

Jaudas līmenis Izejas jauda Jaudas līmenis Izejas jauda

AUGSTS 850 W VIDĒJI ZEMS 300 W
UZSILDĪŠANA 700 W AUTOMĀTISKĀ  ATKAUSĒ-

ŠANA ( )
180 W

VIDĒJI AUGSTS 600 W ZEMS / SILTUMA UZTURĒ-
ŠANA

100 W

VIDĒJS 450 W

 Ja izvēlaties augstāku jaudas līmeni, nāksies samazināt gatavošanas 
laika periodu.

 Ja izvēlaties zemāku jaudas līmeni, nāksies palielināt gatavošanas laika 
periodu.
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Ēdiena gatavošana un sildīšana

Turpmāk ir aprakstīts ēdiena gatavošanas vai sildīšanas process. Pirms atstā-
siet krāsni bez uzraudzības, VIENMĒR pārbaudiet ēdiena gatavošanas iestatī-
jumus.
Vispirms ievietojiet pārtikas vielu rotējošās pamatnes vidū. Pēc tam aizveriet 
durvis.

1. Izvēlieties maksimālo līmeni pagriežot gatavošanas jaudas 
regulatoru.

 (MAKSIMĀLĀ JAUDA: 850 W)

2. Izvēlieties laiku, pagriežot laika/svara ( ) regulatoru.
Rezultāts:  krāsns apgaismojums iedegas un rotējošā 

pamatne sāk griezties.
 1) Sākas gatavošana un tās beigās atskan četri 

skaņas signāli.
 2) Pēdējais atgādinājuma signāls skanēs 

3 reizes (reizi minūtē).
 3) Atkal tiek attēlots pašreizējais laiks.

 Nekad neieslēdziet mikroviļņu krāsni tukšu.

 Varat mainīt jaudas līmeni ēdiena gatavošanas laikā pagriežot gatavo-
šanas jaudas regulatoru.

Ēdiena gatavošanas pārtraukšana

Lai pārbaudītu ēdienu, varat jebkurā momentā pārtraukt gatavošanu.

1. Lai pārtrauktu gatavošanu īslaicīgi: atveriet durvis.
Rezultāts:  ēdiena gatavošana tiek pārtraukta. Lai atsāktu 

ēdiena gatavošanu, aizveriet durvis.

2. Lai pilnīgi izbeigtu gatavošanu: pagrieziet laika/svara 
( ) regulatoru pa kreisi. Parādīsies 0.
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Gatavošanas laika regulēšana

Izvēlieties atlikušo gatavošanas laiku, pagriežot laika/svara 
( ) regulatoru.
Pagrieziet regulatoru pa labi, lai pagarinātu ēdiena gatavošanas 
laiku.

Automātiskās atkausēšanas funkcija

Automātiskās atkausēšanas funkcija dod iespēju atkausēt gaļu, putnu gaļu 
vai zivis.
Vispirms ievietojiet sasaldēto pārtikas vielu rotējošās pamatnes vidū un 
aizveriet durvis.

1. Pagrieziet gatavošanas jaudas regulatoru uz automātis-
kās atkausēšanas ( ) simbolu.

2. Pagrieziet laika/svara ( ) regulatoru, lai izvēlētos atbil-
stošo svaru.
Rezultāts:  krāsns apgaismojums iedegas un rotējošā 

pamatne sāk griezties.
 1) Sākas atkausēšana un tās beigās atskan 

četri skaņas signāli.
 2) Pēdējais atgādinājuma signāls skanēs 

3 reizes (reizi minūtē).
 3) Atkal tiek attēlots pašreizējais laiks.

 Lietojiet tikai mikroviļņu izturīgus traukus.

Automātiskās atkausēšanas iestatījumi

Pirms atkausēšanas noņemiet no pārtikas visu iepakojuma materiālu.
Uzlieciet sasaldēto pārtiku uz rotējošās pamatnes. Kad atskanēs krāsns 
skaņas signāls, apgrieziet pārtiku uz otru pusi. Ievērojiet atbilstošo nostāves 
laiku, kad automātiskā atkausēšana ir pabeigta.

Pārtikas viela Porcija Nostāves laiks Padoms
Gaļa

Putnu gaļa

Zivis

200–1500 g

200–1500 g

200–1500 g

20–60 min

20–60 min

20–50 min

Apklājiet malas ar alumīnija 
foliju.
Kad atskanēs krāsns skaņas 
signāls, apgrieziet pārtiku uz 
otru pusi.


