
LV LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

the Quick Touch™ Crisp

š

BMO700 



2

SAGE® 
PRIORITĀTE IR 
DROŠĪBA
Mēs, Sage®, vienmēr domājam 
par drošību. Mēs izstrādājam 
un izgatavojam preces, par 
augstāko kritēriju uzskatot 
jūsu – mūsu vērtīgā klienta – 
drošību. Turklāt mēs lūdzam 
jūs uzmanīgi lietot jebkuras 
elektroierīces, ievērojot 
tālāk sniegtos piesardzības 
pasākumus.

SVARĪGI 
AIZSARDZĪBAS 
PASĀKUMI 
PIRMS LIETOŠANAS 
IZLASIET VISUS 
NORĀDĪJUMUS 
UN SAGLABĀJIET 
TURPMĀKAI UZZIŅAI
• Pirms pirmās lietošanas, 

lūdzu, pārliecinieties, vai jūsu 
elektrotīkla spriegums atbilst 
spriegumam, kas norādīts uz 
datu plāksnītes ierīces apakšā. 
Ja jums ir radušās šaubas, 
konsultējieties ar elektriķi. 
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47 Problēmu novēršana 
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• Pirms Sage® mikroviļņu krāsns 
izmantošanas pirmo reizi 
noņemiet visus iepakojuma 
materiālus un reklāmas 
uzlīmes un atbrīvojieties 
no tām drošā veidā.

• Lai nepieļautu nosmakšanas 
risku maziem bērniem, 
noņemiet aizsargpārsegu 
no ierīces kontaktdakšas un 
atbrīvojieties no tā drošā veidā.

• Ekspluatācijas laikā nenovie
tojiet ierīci tuvu sola vai galda 
malai. Nodrošiniet, lai virsma 
būtu līdzena, tīra un sausa. 

• Nelietojiet šo ierīci uz karsta 
gāzes vai elektriskā degļa 
(vai to tuvumā) vai vietā, 
kur ierīce varētu pieskarties 
karstai krāsnij vai virsmai.

• Mikroviļņu krāsni 
novietojiet tikai kā atsevišķi 
stāvošu vienību.

• Lietojot mikroviļņu krāsni, 
nodrošiniet tai pietiekamu 
vietu gaisa cirkulācijai, no 
visām pusēm (skatiet 14 lpp., 
Salikšana 2. punkts). 

• Vienmēr izmantojiet mikroviļņu 
krāsni uz karstumizturīgas 
virsmas. Neizmantojiet to uz 
auduma pārklātas virsmas, 
aizkaru tuvumā vai citu viegli 
uzliesmojošu materiālu tuvumā. 

• Neizmantojiet mikroviļņu 
krāsni uz metāla virsmas, 
piemēram, uz izlietnes 
žāvējamās daļas.

• Vienmēr pārliecinieties, ka 
ierīce ir pareizi uzstādīta, 
pirms pievienot to elektrībai 
un izmantot. Nelietojiet 
mikroviļņu krāsni bez 
paredzētajā vietā ievietotā 
rotējošā veltņu balsta un 
rotējošā stikla paliktņa. 
Pārliecinieties, ka rotējošais 
paliktnis ir pareizi ievietots 
rotējošās vārpstas iedobumos.

• Mikroviļņu krāsni nav paredzēts 
darbināt ar ārējo taimeri vai 
atsevišķu tālvadības sistēmu.

• Nekādā gadījumā 
nedarbiniet mikroviļņu 
krāsni, ja nodalījumā nav 
ievietoti produkti vai ūdens. 
Tukšas mikroviļņu krāsns 
darbināšana var bojāt ierīci.

• Neatstājiet ieslēgtu mikroviļņu 
krāsni bez uzraudzības.

• Nepieskarieties karstām 
virsmām. Pirms mikroviļņu 
krāsns jebkuras daļas 
pārvietošanas vai tīrīšanas 
ļaujiet krāsnij atdzist.

• Neko nenovietojiet 
un neuzglabājiet uz 
mikroviļņu krāsns.
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• Pirms pārvietosiet ierīci, 
to nelietosiet, atstāsiet bez 
uzraudzības, pirms izjaukšanas, 
tīrīšanas vai uzglabāšanas 
noteikti pārliecinieties, 
ka mikroviļņu krāsns ir 
izslēgta un tās strāvas vads 
ir atvienots no rozetes. 

• Ierīcei ir jābūt tīrai. Izpildiet šajā 
pamācībā minētos norādījumus 
par tīrīšanu (16. lpp.).

• Pastāv ugunsgrēka risks, 
ja krāsns ir pārklāta, vai 
pieskaras viegli uzliesmojošiem 
materiāliem, tajā skaitā 
aizkariem, audumiem, sienām 
un līdzīgiem materiāliem, 
lietošanas laikā.

• Grauzdējot vai grilējot 
produktus ar augstu eļļas 
saturu, piemēram, ciedru 
riekstus un valriekstus, esiet 
piesardzīgi. Tie var uzliesmot. 
Ja tas notiek, turiet krāsns 
durvis aizvērtas, izslēdziet ierīci 
un atvienojiet to no elektrības 
padeves, līdz liesma nodzisīs.

• Nelieciet kartonu, 
plastmasu, papīru un 
citus viegli uzliesmojošus 
materiālus krāsnī. 

• Ierīces darbošanās laikā un 
neilgi pēc, aizsniedzamo virsmu 
temperatūra var būt augsta. 

• Vienmēr velciet 
karstumizturīgus cimdus, 
ievietojot, izņemot vai 
apstrādājot produktus krāsnī.

• Vienmēr esat ļoti 
piesardzīgs, rīkojoties ar 
jebkādām tvertnēm, kurās 
ir karsts šķidrums. Ļaujiet 
krāsnij atdzist pirms 
trauku izņemšanas.

• Krāsnī aizliegts ievietot 
pārmērīgi lielus produktus, 
jo tie var radīt aizdegšanās 
un elektrotraumas risku. 

• Rekomendējam lietot tikai tos 
Sage virtuves piederumus, 
kas ir piemēroti mikroviļnu 
krāsnīm. Kad ierīce netiek 
izmantota, glabājiet tajā tikai 
Sage virtuves piederumus.

• Netīriet ar metāla sūkli. 
Pretējā gadījumā no paliktņa 
var atdalīties gabaliņi, 
kas var saskarties ar 
elektriskajiem elementiem, 
radot elektrotraumu draudus. 

• Nemēģiniet izmantot krāsni 
ar citām metodēm, kuras nav 
aprakstītas šajā instrukcijā.

• Darbības laikā un pēc, 
krāsns augšpuse ir ļoti 
karsta. Neko nelieciet uz 
krāsns darbošanās un 
uzglabāšanas laikā.
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• Nepieskarieties karstajām 
virsmām. Ierīces virsmas, 
tajā skaitā durvis un ārējās 
virsmas ir karstas darbošanās 
laikā un pēc tā. Lai izvairītos 
no apdegumiem vai citām 
traumām, vienmēr izmantojiet 
karstumizturīgus paliktņus, 
cimdus vai turētājus, 
ievietojot, izņemot vai 
apstrādājot produktus krāsnī. 
Ļaujiet krāsnij atdzist.

• Jebkādu citu aksesuāru 
izmantošana, kas nav 
Sage rekomendēti, var 
izraisīt traumas.

• Izmantojiet tikai Sage 
gatavošanas pannu. 
Pagatavošanas pannu vienmēr 
novietojiet tieši stikla paliktņa 
vidū, un pārliecinieties, ka 
panna nesaskaras ar krāsns 
iekšējām malām. Tas var radīt 
elektrotraumu draudus. 

• Ja ierīci nelietosiet, 
noteikti izslēdziet krāsni, 
piespiežot STOP/CLEAR 
pogu, un atvienojiet 
strāvas vadu no rozetes.

• Pirms tīrīšanas, noteikti 
izslēdziet krāsni, piespiežot 
STOP/CLEAR pogu, 
un atvienojiet strāvas 
vadu no rozetes.
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SVARĪGI DROŠĪBAS 
PASĀKUMI, KAS 
ATTIECAS UZ VISĀM 
ELEKTROIERĪCĒM 

‰ Attēlotais simbols nozīmē, 
ka šo ierīci nedrīkst 
izmest ar standarta 

sadzīves atkritumiem. Tā 
jānogādā vietējās pašvaldības 
atkritumu savākšanas centrā, 
kas paredzēts šim mērķim, vai 
pie izplatītāja, kas nodrošina 
šādu pakalpojumu. Lai iegūtu 
papildu informāciju, lūdzu, 
sazinieties ar vietējo pašvaldību. 
• Pirms lietošanas pilnībā 

iztiniet elektrobarošanas vadu.
• Nepieļaujiet, lai 

elektrobarošanas vads 
nokarātos pāri sola vai 
galda malai, nonāktu 
saskarē ar karstām virsmām 
vai samezglotos.

• Lai novērstu risku gūt 
elektriskās strāvas triecienu, 
neiemērciet kontaktdakšu, 
elektrobarošanas vadu 
vai ierīci ūdenī vai cita 
veida šķidrumā.

• Šo ierīci var lietot bērni, kuri 
sasnieguši vismaz 8 gadu 
vecumu, personas, kuru 
fiziskās vai intelektuālās 
spējas ir ierobežotas vai kurām 
trūkst pieredzes un zināšanu 
par tās lietošanu, vienīgi 
gadījumos, kad ierīce tiek 
lietota kādas citas, par viņu 
drošību atbildīgas, personas 
uzraudzībā vai arī kad šī 
persona ir sniegusi norādes 
par ierīces drošu lietošanu 
un saistītajiem draudiem.

• Nepieļaujiet bērnu 
spēlēšanos ar šo ierīci.

• Glabājiet ierīci un tās vadu 
bērniem, jaunākiem par 
8 gadiem, nepieejamā vietā. 

• Ierīces tīrīšanu nedrīkst 
veikt bērni, kas jaunāki par 
8 gadiem. Tīrīšanas laikā 
bērniem, kas sasnieguši 
vismaz 8 gadu vecumu, ir 
jānodrošina uzraudzība. 

• Nekādā gadījumā nelietojiet 
ierīci, ja jebkādā veidā ir bojāts 
tās elektrobarošanas vads, 
kontaktdakša vai pati ierīce. 
Ja ierīce ir bojāta vai tai bez 
tīrīšanas ir nepieciešama cita 
veida tehniskā apkope, lūdzu, 
sazinieties ar Sage klientu 
apkalpošanas dienestu.
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• Jebkuru apkopi, izņemot 
tīrīšanu, jāveic Sage 
pilnvarotajam servisa centram.

• Šī ierīce ir paredzēta 
lietošanai vienīgi 
mājsaimniecībā. Lietojiet 
ierīci vienīgi tai paredzētajam 
mērķim. Nelietojiet to 
transportlīdzekļos vai 
laivās, kas atrodas kustībā. 
Nelietojiet šo ierīci ārpus 
telpām. Nepareizas 
lietošanas gadījumā pastāv 
risks gūt traumas.

• Lietojot jebkāda veida 
elektroierīci, papildu drošības 
nodrošināšanai ieteicams 
uzstādīt drošinātāju pret 
strāvas noplūdi. Ieteicams 
izmantot drošinātāju, kura 
diferenciālās nostrādes 
strāvas stiprums nepārsniedz 
30 mA. Lai iegūtu 
profesionālu padomu, 
konsultējieties ar elektriķi.

• Ja ierīci nelietosiet, noteikti 
izslēdziet krāsni un atvienojiet 
strāvas vadu no rozetes.

• Pirms tīrīšanas, noteikti 
izslēdziet krāsni un atvienojiet 
strāvas vadu no rozetes. 
Ļaujiet visām daļām atdzist.

• Nenovietojiet krāsni uz 
karstuma avota, piemēram, 
uz plītiņas, krāsns, gāzes 
plīts, vai tās tuvumā. 

• Lietojot krāsni, nodrošiniet 
vismaz 10 cm attālumu 
no sienām un 20 cm 
priekšmetiem, kas atrodas virs 
tās, tajā skaitā aizkariem un 
citiem viegli uzliesmojošiem 
materiāliem. Kā arī nodrošiniet 
pietiekamu gaisa cirkulāciju 
no visām pusēm. 
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ĪPAŠI NORĀDĪJUMI 
ATTIECĪBĀ UZ 
JŪSU KRĀSNI 
• Pēc katras izmantošanas 

reizes, iztīriet krāsns iekšpusi 
ar mīkstu, mitru drāniņu. 
Produktu pārpalikumi, 
smērvielas vai tauki 
krāsns nodalījumā var 
izraisīt krāsns pārkaršanu, 
dūmošanu vai aizdegšanos.

• Regulāri tīriet mikroviļnu 
krāsni un iztīriet no nodalījuma 
jebkādus izšļakstījušo produktu 
pārpalikumus. Mikroviļņu 
krāsns nodalījumam ir jābūt 
tīram, pretējā gadījumā 
pasliktināsies virsmas 
kvalitāte, tādējādi ietekmējot 
ierīces kalpošanas laiku un 
radot bīstamas situācijas risku.

• Ja bojātas durvju blīves vai 
jebkāda mikroviļņu krāsns 
nodalījuma daļa ir bojāta, 
nelietojiet to, bet nogādājiet 
autorizētā Sage servisa centrā 
pārbaudei un/vai remontam. 

• Mikroviļņu krāsns ir paredzēta 
ēdienu un dzērienu sildīšanai. 
Produktu vai apģērba 
žāvēšana, virtuves cimdu, 
čību, sūkļu, mitru drēbju vai 
līdzīgu materiālu karsēšana 
vai sildīšana var izraisīt 

ievainojumu, aizdegšanās 
vai ugunsgrēka risku. 

• Pārliecinieties, ka visi 
produktu trauki un/vai 
šķīvji ir piemēroti lietošanai 
mikroviļņu krāsnī. Tas ir 
jāizdara pirms produktu 
sagatavošanas sildīšanai 
vai gatavošanai mikroviļņu 
krāsnī. Vienmēr novērojiet 
ēdienu un šķidrumu 
sildīšanu vai gatavošanu 
mikroviļņu krāsnī, jo pastāv 
trauku aizdegšanās risks.

• Mikroviļņu krāsnij piemērotās 
tvertnes vai šķīvji nedrīkst 
pārsniegt rotējošā stikla 
paliktņa platumu, jo tas var 
traucēt paliktņa rotācijai 
un izraisīt produkta 
nevienmērīgu pagatavošanu. 

• Šķidrumus un citus 
produktus nedrīkst karsēt 
noslēgtās tvertnēs, jo pastāv 
uzsprāgšanas risks. 

• Dažas tvertnes un/vai 
šķīvji var šķist piemēroti 
mikroviļņu krāsnij, taču 
to glazūras pārklājums 
absorbēs mikroviļņu 
enerģiju un izraisīs tvertnes 
plīsumus. Glazūra var 
arī nepieļaut produktu 
uzsildīšanu/pagatavošanu. 
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• Nesildiet un negatavojiet 
produktus un/vai šķidrumus 
tieši uz rotējošā paliktņa. Pirms 
novietošanas uz rotējošā stikla 
paliktņa, produkti un/vai 
šķidrumi ir jāievieto tvertnē, kas 
piemērota mikroviļņu krāsnij. 

• Nesildiet un negatavojiet 
produktus un/vai šķidrumus 
plastmasas vai papīra tvertnēs 
vai maisiņos, ja ražotājs nav 
tieši norādījis to piemērotību, 
jo pastāv tvertņu uzsprāgšanas 
vai aizdegšanās risks.

• Sildot pārtiku plastmasas vai 
papīra traukos, uzmanieties, 
jo pastāv aizdegšanās risks.

• Noņemiet no iepakojuma 
metāla skavas vai saites, jo 
tās var izraisīt dzirksteļošanu 
un/vai ugunsgrēku.

• Pagatavošanas laikā nelietojiet 
pārstrādāto papīru vai papīra 
dvieļus. Pārstrādātais papīrs 
var saturēt mazas metāla daļas 
vai citus piemaisījumus, kas 
var izraisīt dzirksteļošanu 
un/vai ugunsgrēku. 

• Nelietojiet mikroviļņu 
krāsnī metāla tvertnes vai 
virtuves piederumus, jo tie 
var izraisīt dzirksteļošanu 
un/vai ugunsgrēku. 

• Lietojiet tikai tos virtuves 
piederumus, kas ir piemēroti 
mikroviļņu krāsnij.

• Nelietojiet mikroviļņu 
krāsnī pārtikas foliju, jo tā 
var izraisīt dzirksteļošanu 
un/vai ugunsgrēku.

• Pirms šķidrumu un/vai pro
duktu ievietošanas mikroviļņu 
krāsnī pārliecinieties, ka no 
tvertnēm ir noņemti vāciņi. 

• Noņemiet zīdaiņu barošanas 
pudeļu un bērnu pārtikas 
burku vākus, pirms tos sildīt 
vai karsēt mikroviļņu krāsnī. 
Lai pēc karsēšanas novērstu 
apdegumus vai applaucēšanu, 
pirms pasniegšanas saturs 
ir jāsakrata vai jāsamaisa, un 
jāpārbauda tā temperatūra. 

• Pirms ēšanas, dzeršanas 
vai pasniegšanas citiem, jo 
īpaši bērniem, cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām vai 
sirmgalvjiem, noteikti 
pārbaudiet mikroviļņu krāsnī 
sildītā vai pagatavotā ēdiena 
vai dzēriena temperatūru. 

• Šķidrumu un dzērienu 
sildīšana mikroviļņu krāsnī var 
izraisīt aizkavētu vārīšanos. 
Esiet uzmanīgi, rīkojieties ar 
jebkādām tvertnēm, kurās ir 
karsts šķidrums vai dzēriens. 
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• Nekarsējiet mikroviļņu krāsnī 
popkornu, ja tas nav komerciāli 
iepakots lietošanai mikroviļņu 
krāsnī. Tajā var būt nesprāguši 
graudi, kas popkorna 
gatavošanas laikā var pārkarst 
un apdegt. Nelietojiet eļļu, ja 
vien tā nav ieteicis ražotājs. 
Negatavojiet popkornu ilgāk 
par ražotāja norādījumiem 
(gatavošanas laiks nedrīkst 
pārsniegt 3 minūtes). Lielāks 
gatavošanas laiks var izraisīt 
sadegšanu vai ugunsgrēku. 

• Negatavojiet produktus ar 
apvalku (piemēram, kartupe
ļus, vistas aknas, olas dzelte
numu, austeres utt.), ja pirms 
tam ar dakšiņu vai līdzīgu 
virtuves piederumu apvalks 
nav vairākas reizes pārdurts. 

• Negatavojiet un nekarsējiet 
mikroviļņu krāsnī veselas 
jēlas vai vārītas olas ar 
čaumalu, jo tās var uzsprāgt 
gatavošanas laikā, pašās tās 
beigās vai pēc izņemšanas 
no mikroviļņu krāsns. 

• Nekarsējiet mikroviļņu 
krāsnī eļļu vai taukus, kas 
paredzēta fritēšanai. Tas var 
izraisīt mikroviļņu krāsns 
un/vai eļļas pārkaršanu 
un/vai aizdegšanos. 

• Ja rodas dūmi, izslēdziet 
mikroviļņu krāsni 
un atvienojiet to no 
maiņstrāvas rozetes. 
Durvīm jābūt aizvērtām, 
lai noslāpētu liesmas. 

• Darbiniet mikroviļņu 
krāsni tikai atbilstoši 
norādījumiem šajā lietošanas 
pamācībā, nemēģiniet 
to darbināt savādāk. 

• Neraujiet aiz strāvas vada, lai 
atvienotu mikroviļņu krāsni 
no maiņstrāvas rozetes. 

• Kad uzglabāsiet mikroviļņu 
krāsni, vaļīgi satiniet 
vadu. Neaptiniet vadu 
ap mikroviļņu krāsni. 

• Sildot pārtiku plastmasas vai 
papīra traukos, uzmanieties, 
jo pastāv aizdegšanās risks. 

• Stikla logs ir īpaši apstrādāts tā, 
lai tas būtu stiprāks, izturīgāks 
un drošāks par parastu stiklu, 
tomēr tas nav neplīstošs. Ja 
tas nokritīs, tas var saplīst 
vai kļūt trauslāks, un vēlāk 
var saplīst daudzos mazos 
gabalos bez redzama iemesla.



11

SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS

D BRĪDINĀJUMS 
• Nemēģiniet darbināt 

mikroviļņu krāsni ar 
atvērtām durvīm, jo varat 
tikt pakļauti mikroviļņu 
enerģijas kaitīgai iedarbībai.

• Nekādā gadījumā nemēģiniet 
neitralizēt vai modificēt 
drošības fiksatorus. 

• Neievietojiet nekādus 
svešķermeņus starp 
mikroviļņu krāsns priekšējo 
paneli un durvīm, kā arī 
nepieļaujiet netīrumu vai 
tīrītāja palieku uzkrāšanos 
uz blīvēšanas virsmām. 

• Šķidrumus un citus 
produktus nedrīkst karsēt 
noslēgtās tvertnēs, jo pastāv 
uzsprāgšanas risks. 

• Ja durvis vai to blīvējums ir 
bojāts, nedarbiniet mikroviļņu 
krāsni, kamēr Sage servisa 
centrs nav veicis tās remontu. 
Sevišķi svarīgi, lai durvis 
varētu pareizi aizvērt, un nav 
bojājumu šādiem elementiem: 
(1) Durvis (saliektas), (2) 
eņģes un slēģi (salauzti vai 
vaļīgi), (3) durvju blīves 
un blīvēšanas virsmas.

• Neievietojiet nekādus 
svešķermeņus starp durvīm 
un mikroviļņu krāsns korpusu, 
jo tas var izraisīt pārmērīgu 
mikroviļņu enerģijas noplūdi. 

• Lai nepieļautu riska situācijas, 
tikai Sage servisa centra 
speciālisti drīkst veikt 
jebkādu tehnisko apkopi vai 
remontu, kurā noņem vāku, 
kas aizsargā pret mikroviļņu 
enerģijas iedarbību. 

• Kad ierīce tiek darbināta 
kombinācijas režīmā, bērni 
drīkst lietot mikroviļņu 
krāsni tikai pieaugušā 
uzraudzībā paaugstinātās 
temperatūras dēļ. 

• Lietošanas laikā un pēc tam 
virsmas var būt karstas. 

• Ja ierīce netiks uzturēta tīra, 
tās virsmas kvalitāte var 
pasliktināties, ietekmējot 
ierīces kalpošanas laiku un 
radot bīstamu situāciju risku. 
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TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI
JAUDAS PATĒRIŅŠ 220 – 240 V ~50 Hz 

1800 – 1950 W 

GRILA IEEJAS JAUDA 840 – 1000 W 

KOMBINĒTA IEEJAS 
JAUDA

1800 – 1950 W 

MIKROVIĻŅU IEEJAS 
JAUDA

1450 W 

MIKROVIĻŅU IZEJAS 
JAUDA

900 W 2450 MHz 

ĀRĒJIE IZMĒRI 306 mm (A) 
513 mm (P) 
443 mm (Dz) ar rokturi 
397 mm (Dz) bez roktura 

STIKLA PALIKTŅA 
DIAMETRS

315 mm 

GATAVOŠANAS 
PANNAS DIAMETRS

300 mm 

NETO SVARS Aptuveni 15 kg 

KRĀSNS IETILPĪBA 25 litri

Šie tehniskie raksturlielumi var tikt mainīti bez 
iepriekšēja brīdinājuma.
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A Sastāvdaļas

E

F

G

H

I

J

K

DCBA

LMN

A. Skatlodziņš
B. Durvju rokturis  

Velciet, lai atvērtu.
C. Gatavošanas panna
D. LCD displejs 
E. POWER/AMOUNT (jauda/daudzums) 

Izmanto gatavošanas jaudas līmeņa, svara un 
daudzuma iestatīšanai, kas atbilst izvēlētajam 
produkta veidam. 

F. +30 INSTANT START & START/ FOOD 
TYPE/ TIME (+30 ātrā sākšana un sākšana/
produkta veids/laiks) 
Katra pogas piespiešanas reize palielina 
gatavošanas laiku par 30 sekundēm ar 100% 
jaudu. Pagrieziet, lai izvelētos produkta 
veidu. 

G. SMART COOK & GRILL (gudrās 
gatavošanas un grila poga) 
Izvēlieties starp dažādiem produktu veidiem 
ar iepriekš iestatītiem mikroviļnu un grila 
laikiem.

H. SMART REHEAT & DEFROST (gudrās 
uzsildīšanas un atkausēšanas poga) 
Ļauj jums izvēlēties starp dažādiem produktu 
veidiem, ar iepriekš iestatītiem laikiem un 
jaudas līmeņiem, priekš izvēlētā svara. 

I. STOP/CLEAR (pārtraukšanas/dzēšanas 
poga) 
Piespiediet vienreiz, lai apturētu gatavošanu. 
Piespiediet divreiz, lai pilnībā atceltu. 

J. TIMER (taimera poga) 
Ērts virtuves taimeris, kas strādā neatkarīgi. 
Viegli piekļūt un izmantot, izpildot citus 
virtuves uzdevumus.

K. A BIT MORE™ & CHILD LOCK (nedaudz 
ilgāk un bērnu pieejas bloķēšanas funkcija) 
Piespiediet vienreiz, lai pievienotu A BIT 
MORE™ laiku, gatavošanas cikla beigās. 
Piespiediet un turiet 3 sekundes, lai aktivētu 
bērnu pieejas bloķēšanas funkciju. 

L. Īsinājumtaustiņu panelis 
Detalizētu skaidrojumu sk. Izmantošanas 
sadaļā.

M. INDEPENDENT GRILL (neatkarīgā grila 
funkcija) 
1000W grila elements var tikt izmantots 
jebkurā laikā, lai apbrūninātu un padarītu 
kraukšķīgu, pievienojot ēdienam papildus 
garšu un tekstūru.

N. Neslīdošas kājiņas
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B Salikšana

PIRMS IZMANTOŠANAS PIRMO REIZI
Pirms pirmās lietošanas reizes noņemiet visas 
reklāmas uzlīmes un iepakojuma materiālus. 
Uzmanīgi izsaiņojiet mikroviļņu krāsni un 
saglabājiet visus iepakojuma materiālus, līdz 
atrastas visas mikroviļņu krāsns daļas un ierīce 
ir salikta. Ieteicams, saglabāt visus iepakojuma 
materiālus drošā vietā, ja vēlāk vēlēsieties 
iepakot ierīci pārvadāšanai.
Lai notīrītu visus iepakojumā uzkrājušos 
putekļus, nomazgājiet veltņu balstu un stikla 
paliktni siltā ziepjūdenī, noskalojiet tīrā 
ūdenī, pēc tam rūpīgi nosusiniet. Noslaukiet 
mikroviļņu krāsns iekšpusi un ārpusi ar 
mīkstu, mitru drānu, pēc tam rūpīgi nosusiniet.

STIKLA PALIKTŅA SALIKŠANA 
1. Novietojiet veltņu balstu mikroviļņu krāsns 

nodalījuma apakšdaļas iedobumā. 
2. Novietojiet stikla paliktni paredzētajā vietā, 

lai tā iedobumi sakristu ar iedobumiem 
mikroviļņu krāsns nodalījuma apakšdaļas 
vārpstas iedobumiem.

UZSTĀDĪŠANA UN MIKROVIĻŅU 
KRĀSNS IESLĒGŠANA 
1. Izvēlieties līdzenu virsmu, kas nodrošina 

pietiekamu brīvo vietu gaisa ieplūdes un/
vai izplūdes atverēm. Gaisa ieplūdes un/
vai izplūdes atveru bloķēšana var bojāt 
mikroviļņu krāsni. 

2. Ierīces aizmugurējai virsmai ir jābūt vērstai 
pret sienu. Ir jābūt vismaz 10cm brīvai 
vietai no visām pusēm, kuras saskarās ar 
sienām. 

•  Virs mikroviļņu krāsnis atstājiet vismaz 
20cm brīvu vietu.

• Neatvienojiet kājas no krāsns apakšdaļas.
3. Gaisa ieplūdes un/vai izplūdes atveru 

bloķēšana var bojāt mikroviļņu krāsni. 
4. Novietojiet mikroviļņu krāsni pēc iespējas 

tālāk no radiouztvērējiem un TV. 
5. Mikroviļņu krāsns darbība var traucēt 

radiouztvērēja vai TV uztveršanu. 
6. Pieslēdziet mikroviļņu krāsni pie standarta 

maiņstrāvas rozetes. Pārliecinieties, ka 
maiņstrāvas tīkla spriegums un frekvence 
atbilst uz ierīces norādītajam darbināšanas 
spriegumam un frekvencei. 

7. Mikroviļņu krāsni nedrīkst ievietot skapī.

10 cm10 cm

20 cm
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GATAVOŠANAS PANNAS 
IZMANTOŠANA
Gatavošanas panna ir ideāli piemērota, lai 
pagatavotu produktus, kas mikroviļņu krāsnī 
var kļūt mitri, piemēram, pica, vistas nageti un 
frī kartupeļi.
Gatavošanas pannu var lietot gan augšējā, 
gan apakšējā pozīcijā atkarībā no ēdiena 
lieluma vai tā, cik daudz apbrūnināšanas ir 
nepieciešams.

Lai samazinātu ievainojumu vai mikroviļņu 
krāsns bojājuma risku, nodrošiniet, lai 
gatavošanas panna būtu droši novietota stikla 
paliktņa centrā, augšējā vai apakšējā pozīcijā.
Izvairieties no “Pyrex”, šķīvju vai servēšanas 
piederumu izvietošanas uz gatavošanas 
pannas, jo tie var pārkarst un sabojāties.

D UZMANĪBU

Pagatavošanas pannas virsmas un kājas 
ir karstas izmantošanas laikā un pēc. Šo 
aksesuāru drīkst izmantot tikai ar BMO700.

D BRĪDINĀJUMS

• Lai izvairītos no elektriskā tīkla 
pārslogošanas, nav ieteicams pieslēgt pie 
tā paša tīkla citas ierīces, mikroviļnu krāsns 
darbības laikā.

• Neuzstādiet mikroviļņu krāsni virs virtuves 
plīts vai citas siltumu radošas ierīces. Ja 
mikroviļņu krāsns ir uzstādīta pie vai virs 
siltumu radošas ierīces, iespējams, tā tiks 
bojāta, un garantija zaudēs spēku.

• Pārbaudiet mikroviļņu krāsni, lai atrastu 
iespējamos bojājumus, piemēram, 
nesavietotas vai saliektas durvis, bojātas 
durvju blīves un blīvēšanas virsmas, salauztas 
vai vaļīgas durvju eņģes un slēģi, iespiedumi 
mikroviļņu krāsns nodalījumā vai uz durvīm. 
Ja ir jebkādi bojājumi, nedarbiniet mikroviļņu 
krāsni, un sazinieties ar Sage servisa centru.

• Nemērciet mikroviļņu krāsni, strāvas vadu 
vai spraudni ūdenī vai citā šķidrumā. 
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C Funkcijas

PULKSTEŅA IESTATĪŠANA
Piespiediet SET CLOCK 

FAVOURITE

Baked Potato

Grilled Cheese

Beverage

Pizza

Melt Chocolate

Soften Butter

GRILL ONLY

Baked Beans

Caramel

 īsinājum
taustiņu panelī. Pēc noklusējuma ir iestatīts 
12 stundu cikls. Izvēlētais cikls mirgos, lai 
parādītu, ka tas tiek iestatīts.

Pagrieziet TIME riteni, lai izvēlētos starp 12 
stundu un 24 stundu ciklu. Piespiediet START, 
lai apstiprinātu izvēli. 

Pulksteņa iestatīšana –  
12 Stundu Pulksteņa Cikls
Pēc noklusējuma laiks ir 1:00AM (naktī). 
Stundas cipars mirgos, parādot, ka tas var tikt 
mainīts. 

Pagrieziet TIME riteni, lai iestatītu stundu un 
AM/PM (naktī/dienā). Piespiediet START, lai 
apstiprinātu.

Minūtes cipars mirgos, parādot, ka tas var tikt 
mainīts. Pagrieziet TIME riteni, lai iestatītu 
minūtes un piespiediet START, lai apstiprinātu. 

Uzgaidīšanas ekrānā tagad būs pulkstenis ar 12 
stundu ciklu.

Pulksteņa iestatīšana –  
24 Stundu Pulksteņa Cikls
Pēc noklusējuma laiks ir 1:00. Stundas cipars 
mirgos, parādot, ka tas var tikt mainīts. 

Pagrieziet TIME riteni, lai iestatītu stundu. 
Piespiediet START, lai apstiprinātu. 

Minūtes cipars mirgos, parādot, ka tas var tikt 
mainīts. Pagrieziet TIME riteni, lai iestatītu 
minūtes un piespiediet START, lai apstiprinātu.

Uzgaidīšanas ekrānā tagad būs pulkstenis ar 
24 stundu ciklu.
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F PIEBILDE

Lai apskatītu laiku, pirms tiks ieslēgts 
uzgaidīšanas režīms, piespiediet STOP/
CLEAR pogu. 

SKAŅAS SIGNĀLA SKAĻUMA 
IESTATĪŠANA 
Piespiediet BEEP VOL 

FAVOURITE

Baked Potato

Grilled Cheese

Beverage

Pizza

Melt Chocolate

Soften Butter

GRILL ONLY

Baked Beans

Caramel

 īsinājum
taustiņu panelī.
Pēc noklusējuma skaļums ir iestatīts uz LOW 
(Kluss). 

Pagrieziet POWER riteni, lai izvēlētos starp 
LOW (Kluss), MEDIUM (Vidējs) un HIGH 
(Skaļš) skaļumiem. Katra izvēlētā pozīcija 
atskaņos signāla skaļumu. Piespiediet START, 
lai apstiprinātu.

F PIEBILDE

Ja jūs nenospiedāt START pogu, lai 
apstiprinātu savu skaļuma izvēli, tiks izvēlēts 
noklusējuma skaļums pēc 1 minūtes. 

SVARA VIENĪBU IESTATĪŠANA 
Piespiediet UNITS 

FAVOURITE

Baked Potato

Grilled Cheese

Beverage

Pizza

Melt Chocolate

Soften Butter

GRILL ONLY

Baked Beans

Caramel

 īsinājum taustiņu 
panelī.
Izgaismotas unces (oz) mirgos, parādot, ka tās 
var tikt mainītas. Pagrieziet POWER riteni, lai 
izvēlētos starp uncēm (oz) un gramiem (g). 
Piespiediet START, lai apstiprinātu. 

Vienību konvertēšana izmantošanas laikā
Kad tiek attēlots svars uz displeja, piemēram, 
SMART REHEAT CHICKEN iestatījumā, 
nospiežot UNITS īsinājumtaustiņu panelī tiks 
konvertēts svars no gramiem (g) uz uncēm 
(oz).

FAVOURITE

Baked Potato

Grilled Cheese

Beverage

Pizza

Melt Chocolate

Soften Butter

GRILL ONLY

Baked Beans

Caramel

× 1
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BĒRNU PIEEJAS BLOĶĒŠANAS 
FUNKCIJAS IESTATĪŠANA

Piespiediet un turiet 3 sekundes A Bit 
More™ pogu, lai aktivētu bērnu pieejas 
bloķēšanas funkciju. Simbols 

parādīsies uz LCD displeja, kā arī pulkstenis, ja 
tas tika aktivēts.

PIESPIEDIET 
UN TURIET 

3 SEKUNDES

Lai atbloķētu krāsni, piespiediet un turiet A 
Bit More™ pogu 3 sekundes. CHILD LOCK 
simbols pazudīs no LCD displeja un krāsni 
varēsiet izmantot. 

UZGAIDĪŠANAS REŽĪMS 
Kad mikroviļnu krāsns netiek izmantota 1 
minūti, ieslēgsies STANDBY režīms. LCD 
displeja apgaismojums izslēgsies un pogas 
netiks izgaismotas.

Uzgaidīšanas režīms ar neiestatītu pulksteni.

Ja pulkstenis ir iestatīts, STANDBY uzraksts 
netiks attēlots LCD displejā. 

Uzgaidīšanas režīms ar iestatītu pulksteni. 

Lai “pamodinātu” krāsni, piespiediet jebkuru 
pogu, pagrieziet jebkuru riteni vai atveriet 
durvis.

NEATKARĪGS VIRTUVES TAIMERIS 
Neatkarīgs virtuves taimeris var tikt izmantots, 
lai skaitīt laiku uz priekšu un atpakaļ.

Laika atskaitīšanas taimera iestatīšana 
Piespiediet TIMER pogu vadības panelī. 
Pēc noklusējuma laiks ir 00:00. 

Izgaismotie cipari mirgos, parādot, ka tie 
var tikt mainīti. Pagrieziet START riteni, 
lai pielāgotu nepieciešamo laiku sekundēs, 
minūtēs un stundās. Piespiediet START pogu, 
lai sāktu. 

Taimeris sāks laika atskaiti. Lai apturētu 
taimeri, vienreiz piespiediet STOP/CLEAR 
pogu. 
Lai atceltu taimeri, divreiz piespiediet STOP/
CLEAR pogu. 
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Kad laika atskaite būs beigusies, krāsns 
atskaņos 3 signālus un displejā mirgos “End”.

Laika skaitīšanas taimera iestatīšana 
Piespiediet TIMER pogu vadības panelī.
Pēc noklusējuma laiks ir 00:00. 

Sekundes cipari mirgos, parādot, ka tie var tikt 
mainīti. Piespiediet START pogu, lai sāktu. 

Maksimālais laika skaitīšanas laiks ir 95:00 (95 
minūtes). 

Taimeris sāks skaitīt laiku līdz 95 minūtēm. Lai 
apturētu taimeri, vienreiz piespiediet STOP/
CLEAR pogu. Piespiediet START, lai turpinātu 
laika skaitīšanu. Lai atceltu taimeri, divreiz 
piespiediet STOP/CLEAR pogu. 

Pēc 95 minūtēm krāsns atskaņos 3 signālus un 
displejā mirgos “End”. 

F PIEBILDE

“End” uzraksts tiks attēlots 1 minūti un tad 
pāries uz noklusējuma ekrānu. 

LAIKA UN JAUDAS LĪMEŅA 
IESTATĪŠANA
Izvēlieties atšķirīgu laika un mikroviļnu jaudas 
līmeni, pagriežot TIME un POWER riteņus. 
Maksimālais gatavošanas laiks ir 95 minūtes. Ir 
pieejami 10 jaudas līmeņi. 

TIME riteņa griešana 
Pagrieziet TIME riteni, lai izvēlētos laiku. Pēc 
noklusējuma laiks ir 30 sekundes. 
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POWER riteņa griešana 
Pagriežot POWER riteni pulksteņrādītāja 
virzienā, HIGH mirgos un displejā tiks attēloti 
100%. 

Pagriežot POWER riteni pret pulksteņrādītāja 
virzienā, POWER LEVEL% samazināsies no 
100% līdz 10%, par 10%. 

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

F PIEBILDE

Pagriežot POWER riteni jebkurā no virzieniem 
MELT un SOFTEN uzraksti tiks attēloti uz 
displeja 2 sekundes. 

MANUĀLĀS JAUDAS UN LAIKA 
IESTATĪŠANA (GUDRO IESTATĪJUMU 
UN ĪSINAJUMTAUSTIŅU 
IESTATĪŠANA) 
Gudrajiem iestatījumiem un 
īsinājumtaustiņiem ir iepriekš iestatīti 
gatavošanas laiki un jaudas līmeņi, lai iegūtu 
labākus rezultātus. Tomēr, lai pielāgotos jūsu 
vēlmēm, ir iespējams gatavošanas laikā mainīt 
gan jaudas līmeni, gan laiku.
Jaudas līmeņa izmainīšana gatavošanas 
laikā neietekmēs iepriekš izvēlēto laiku. 
Gatavošanas laikā, displejā tiks atspoguļots 
gatavošanas jaudas līmenis, ieskaitot 
programmas, kurās tiek izmantoti mainīgi 
jaudas līmeņi. Tas ir normāli, ka gatavošanas 
laikā redzēsiet gatavošanas jaudas izmaiņas. 

+30 SEKUNDES ĀTRĀ SĀKŠANA 
Piespiediet START/+30 Sec, lai tūlītēji sāktu 30 
sekunžu gatavošanu ar 100% mikroviļnu jaudu. 
Katra nākamā piespiešanas reize, pievienos vēl 
30 sekundes gatavošanas laiku. 
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KAD GATAVOŠANA IR PABEIGTA 
Pēc katra gatavošanas cikla, krāsns atskaņos 3 
signālus un displejā mirgos “End” 1 minūti vai 
līdz durvis tiks atvērtas.

TIKAI VENTILATORS
Pēc gatavošanas cikla, ventilators var turpināt 
griezties, lai atdzesētu komponentes. Tas ir 
normāli. Jūs varat izņemt ēdienu no krāsns, 
kamēr ventilators griežas. Mikroviļņu 
(gatavošana) ikona vairs netiks attēlota 
displejā, tur mirgos FAN ONLY uzraksts.

Sildīšana Atdzesējošais ventilators

STOP/CLEAR
Vienreiz piespiediet STOP/CLEAR, lai 
apturētu tekošo funkciju. Piespiediet divreiz lai 
pilnībā atceltu. 

× 2

Noklusējuma režīmā piespiediet vienreiz, lai 
tiktu attēlots pulkstenis. 
Pulkstenis tiks attēlots tikai tad, ja tas ir 
iestatīts, sekojiet instrukcijām 16 lpp.
Lai atgrieztos noklusējuma režīmā, piespiediet 
jebkuru pogu, pagrieziet jebkuru riteni vai 
atveriet durvis.
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GUDRIE IESTATĪJUMI 
Izvēlieties starp SMART 
COOK|GRILL (Gudrā 
gatavošana/Grilēšana) , 
SMART REHEAT (Gudrā 
atsildīšana) un SMART 
DEFROST (Gudrā 
atkausēšana). 
Tad izvēlieties no saraksta 
ēdiena tipu un piespiediet 
START. Krāsns automātiski 
uzliks nepieciešamo jaudas 
līmeni, mikroviļņu un grilēšanas laiku, 
izvēlētajam daudzumam.

SMART COOK|GRILL 
SMART COOK|GRILL iestatījums izmanto 
iepriekš ieprogrammēto mikroviļņu un 
grilēšanas laiku, lai uzminētu kā pagatavotu 
jūsu mīļāko ēdienu. Tas ir veikts, lai optimizētu 
krāsns un pagatavošanas pannas sadarbību, 
panākot ideālu gatavošanas rezultātu priekš 
produktiem, kuri var palikt mitri. 

Piespiediet SMART 
COOK|GRILL pogu, lai 
izvēlētos SMART 
COOK|GRILL iestatījumus, 

krāsns atskaņos 1 signālu. Pagrieziet TIME/
FOOD TYPE riteni, lai izvēlētos ēdiena veidu. 
Griežot TIME/FOOD TYPE riteni, bultiņas 
attēlos, kurš ēdiena veids ir izvēlēts. 

COOK iestatījumu izvēle 
Pēc FOOD TYPE izvēlēšanās, pagrieziet 
AMOUNT riteni, lai izvelētos daudzumu un 
svaru. 

Piespiediet START, lai sāktu gatavot. 

Displejā paliks tikai izvēlētais ēdiena veids un 
daudzums. Tiks attēlots laiks un sāksies laika 
atskaite. 

F PIEBILDE

Gatavošanas laikā, laiks var tikt palielināts 
vai samazināts. Laika pielāgošana neietekmē 
izvēlēto svaru un daudzumu. 



23

COOK & GRILL iestatījumu izvēle 
Pagrieziet TIME/FOOD TYPE riteni, lai 
izvēlētos COOK & GRILL ēdiena veidu. 

Piespiediet START, lai attēlotu FROZEN 
vai FRESH izvēlni. Pagrieziet TIME/FOOD 
TYPE riteni, lai pārvietotu izvēlnes bultiņu. 
Piespiediet START, lai apstiprinātu savu izvēli. 

Tiklīdz FROZEN vai FRESH tika izvēlēts, 
parādīsies PREHEAT PAN izvēle. 

Pagrieziet TIME/FOOD riteni, lai izvelētos 
starp jā vai nē. Piespiediet START, lai 
apstiprinātu savu izvēli. 

F PIEBILDE

Lai panāktu labākus rezultātu, ir ieteicams 
uzsildīt pagatavošanas pannu. 

Pagatavošanas pannas uzsildīšana 
Neskatoties uz to, ka pagatavošanas pannas 
uzsildīšanas laiks ir iestatīts uz 3 minūtēm, 
tas var tikt samazināts, pagriežot riteni pret 
pulksteņrādītāja virzienā. 
Pēc PREHEAT PAN izvēles, krāsns palūgs 
jūs ievietot tukšu pagatavošanas pannu. Tiks 
attēlots 3 minūšu laiks, kas var tikt samazināts, 
pagriežot riteni pret pulksteņrādītāja virzienā.
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Ievietojiet pannu augšējā pozīcijā un 
piespiediet START, lai sāktu uzsildīšanu. Tiks 
sākta laika atskaite. 

F PIEBILDE

Pagatavošanas pannas uzsildīšanas laiks ir 
noteikts, veicot krāsns testēšanu, lai piedāvātu 
vislabākos ēdienu pagatavošanas rezultātus. 
Lai samazinātu ievainojumu risku, vai krāsns 
bojājumus, krāsns uzsildīšanas laiks ir 
ierobežots līdz 3 minūtēm. 

Tiklīdz panna būs uzsildīta, vai uzsildīšanas 
fāze tiks izlaista, krāsns palūgs jūs ievietot 
ēdienu uz pagatavošanas pannas. 

Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvēlētos 
daudzumu un svaru. 

Piespiediet START, lai sāktu gatavošanu. 
Displejā paliks tikai izvēlētais ēdiena veids un 
daudzums. Tiks attēlots laiks un sāksies laika 
atskaite. 
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Mikroviļņu, grila vai kombinētā ikona tiks 
attēlota, gatavošanas laikā.

Ikonu apraksti

= Tikai mikroviļņi 

= Tikai grils 

= Mikroviļņi + grils 

LABĀKIEM REZULTĀTIEM

Auzu pārslas
SMART COOK OATS iestatījums ir izveidos, 
lai saudzīgi pagatavotu auzu pārslas, bez 
žāvēšanas un kunkuļiem. 
Iestatījums izmanto 2 jaudas līmeņus, vispirms 
100%, lai aktivētu cieti un tad 50%, lai saudzīgi 
pagatavotu.
Šis iestatījums ir piemērots ātri 
pagatavojamām auzu pārslām. 
Nosveriet auzu pārslas un ievietojiet tās dziļā, 
mikroviļņu drošā bļodā. Neapsedziet bļodu.
Pievienojiet nepieciešamo ūdens daudzumu. 
Piemēram, gatavojot 100g auzu pārslas, būs 
nepieciešams 500ml ūdens. 
Skatiet Auzu Pārslas šajā lapā.
Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvēlētos svaru 
un piespiediet START, lai sāktu gatavošanu. 
Kad gatavošana būs pusē, krāsns signalizēs un 
mirgos uzraksts “stir/turn food” (apmaisiet/
pagrieziet ēdienu). Apturiet gatavošanu un 
samaisiet auzu pārslas. Piespiediet START, lai 
turpinātu. 
Gatavošanas cikla beigās, nogaidiet 5 
minūtes, lai auzu pārslas uzbriestu. Samaisiet, 
pievienojot pienu, jogurtu vai krēmu. 

AUZU PĀRSLAS ŪDENS PORCIJAS

40g (⅓ glāze) 200ml 1–2 

60g (½ glāze) 300ml 2–3 

120g (1 glāze) 600ml 3–4 

180g (1½ glāzes) 900ml 4–5 

240g (2 glāzes) 1.2L 5–6 

Popkorns 
SMART COOK POPCORN iestatījums ir 
izveidots, lai pagatavotu maksimālu daudzumu 
no katra iepakojuma.
Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvēlētos svaru 
un piespiediet START, lai sāktu gatavošanu. 
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Rīsi 
SMART COOK RICE iestatījums ir izveidots, 
lai pagatavotu rīsus tā, lai tie nesaliptu un būtu 
maigi. 
Rīsu gatavošanas iestatījums ir intelektuāli 
ieprogrammēts tā, lai pagatavotu rīsus 2 jaudas 
līmeņos, vispirms 100% un tad 50%. 
Rīsu iestatījums ir piemērots baltiem rīsiem, 
gargraudu, arborio, jasmīnu un basmati. 
Uzmanīgi nosveriet rīsus un noskalojiet ar 
aukstu ūdeni tiklīdz tas paliek tīrs. Ieberiet tos 
mikroviļņu drošā bļodā.
Pievienojiet nepieciešamo ūdens daudzumu. 
Ūdens un rīsu attiecība ir 1.5:1. Skatiet Rīsu 
tabulu tālāk. 
Nosedziet bļodu ar gaisu caurlaidīgu, 
mikroviļņu drošu plastmasas vāku vai gaisu 
caurlaidīgu, mikroviļņu drošu pārsegu, bet 
neaizveriet.
Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvēlētos svaru 
un piespiediet START, lai sāktu gatavošanu. 
Gatavošanas cikla beigās, nogaidiet 5 minūtes, 
pirms noņemt vāku. Samaisiet un servējiet.

RĪSI ŪDENS PORCIJAS

200g 300ml 1–2 

250g 375ml 2 

300g 450ml 2–3 

350g 525ml 3–4 

400g 600ml 4–5 

450g 675ml 5–6 

500g 750ml 6–7 

600g 900ml 7–8 

Gaļa
SMART COOK MEAT iestatījums ir piemērots 
jēra kotlešu, karbonāžu un Tbone steiku 
gatavošanai. 
Gatavošanas laiki ir paredzēti gaļai, kas ir tikko 
izņemta no ledusskapja (~5°C).
Uzsildiet pagatavošanas pannu augšējā 
pozīcijā sekojot SMART COOK MEAT nodaļā 
aprakstītajiem padomiem. 

Tiklīdz panna ir pilnībā uzsilusi, uzmanīgi 
izņemiet to no krāsns, izmantojot 
karstumizturīgus cimdus. 
Salieciet gaļu pagatavošanas pannā tā, lai 
biezākie gali būtu vērsti uz pannas ārpusi. 
Ievietojiet pagatavošanas pannu augšējā 
pozīcijā, stikla paliktņa vidū. 
Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvēlētos svaru 
un piespiediet START, lai sāktu gatavošanu. 
Kad gatavošana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”. 
Apturiet un uzmanīgi izņemiet pagatavošanas 
pannu. Apgrieziet gaļu otrādi, ievietojiet pannu 
atpakaļ un piespiediet START, lai turpinātu 
gatavošanu. 
Gatavošanas cikla beigās, nogaidiet 5 minūtes, 
pirms izņemšanas un servēšanas. 

Vista
SMART COOK CHICKEN iestatījums ir 
piemērots vistas stilbiņu, spārniņu un krūtiņu 
gatavošanai.
Gatavošanas laiki ir paredzēti vistas gaļai, kas 
ir tikko izņemta no ledusskapja (~5°C).
Uzsildiet pagatavošanas pannu augšējā 
pozīcijā, sekojot SMART COOK CHICKEN 
norādēm.
Tiklīdz panna ir pilnībā uzsilusi, uzmanīgi 
izņemiet to no krāsns, izmantojot 
karstumizturīgus cimdus. 
Salieciet vistas gaļu pagatavošanas pannā tā, 
lai biezākie gali būtu vērsti uz pannas ārpusi. 
Ievietojiet pagatavošanas pannu augšējā 
pozīcijā, stikla paliktņa vidū. 
Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvēlētos svaru 
un piespiediet START, lai sāktu gatavošanu. 
Kad gatavošana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”. 
Apturiet un uzmanīgi izņemiet pagatavošanas 
pannu. Apgrieziet vistas gaļu otrādi, ievietojiet 
pannu atpakaļ un piespiediet START, lai 
turpinātu gatavošanu.
Gatavošanas cikla beigās, nogaidiet 5 minūtes, 
pirms izņemšanas un servēšanas.
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Zupa 
SMART COOK SOUP iestatījums ir izveidots, 
lai pagatavotu 2 dažādas zupas. 
Izvēlieties 500ml, 1L vai 2L pagatavotās zupas 
daudzuma un sekojiet sastāvdaļu svariem un 
gatavošanas laikiem. 
Sagrieziet dārzeņus ļoti smalkos gabaliņos, 
aptuveni ½ cm izmērā.
Lieciet sviestu un sasmalcinātus sīpolus 
dziļā, mikroviļņu drošā bļodā. Skatiet Ķirbju, 
Kartupeļu un Puravu zupu tabulas zemāk, lai 
iepazītos ar gatavošanas metodēm un svariem.
Nosedziet bļodu ar gaisu caurlaidīgu, 
mikroviļņu drošu plastmasas vāku vai gaisu 
caurlaidīgu, mikroviļņu drošu pārsegu, bet 
neaizveriet. 

Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvēlēties svaru 
un piespiediet START, lai sāktu gatavošanu.
Gatavošanas laikā, krāsns atskaņos signālu un 
displejā mirgos “stir/turn food”. Apturiet un 
pievienojiet atlikušās sastāvdaļas. Nosedziet 
atpakaļ un piespiediet START, lai turpinātu 
gatavošanu. 
Gatavošanas cikla beigās, nogaidiet 5 minūtes, 
pirms noņemt vāku.
Uzmanīgi noņemiet vāku, un izmantojot rokas 
blenderi, sasmalciniet līdz veidojas vēlamā 
konsistence.
Pievienojiet sāli un piparus pēc garšas. 
Servējiet ar krējumu vai pienu (pēc vēlēšanās). 

Ķirbju zupa 
Receptes dažādiem daudzumiem 

DAUDZUMS SVIESTS NOTĪRĪTI 
UN SMALKI 
SAGRIEZTI 
SĪPOLI

NOMIZOTI 
UN SMALKI 
SAGRIEZTI 
KARTUPEĻI

NOMIZOTI 
UN SMALKI 
SAGRIEZTI 
ĶIRBJI

VISTAS 
BULJONS

PORCIJAS 

500ml 20g 75g 125g 125g 250ml 1–2 

1L 50g 150g 250g 250g 500ml 4–5 

2L 80g 300g 500g 500g 1L 6–8 

Kartupeļu un puravu zupa 
Receptes dažādiem daudzumiem

DAUDZUMS SVIESTS NOMAZGĀTI 
UN SMALKI 
SAGRIEZTI 
PURAVI

NOMIZOTI 
UN SMALKI 
SAGRIEZTI 
KARTUPEĻI

VISTAS 
BULJONS

PORCIJAS 

500ml 20g 200g 125g 250ml 1–2 

1L 40g 400g 250g 500ml 4–5 

2L 80g 800g 500g 1L 7–8 
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Kartupeļi – Sagriezti
SMART COOK CUT POTATO iestatījums ir 
piemērots visiem kartupeļu veidiem. 
Gatavošanas laiki ir paredzēti kartupeļiem 
istabas temperatūrā (~20°C). 
Nomizojiet un sagrieziet kartupeļus 3040g 
gabaliņos un ielieciet tos mikroviļnu drošā 
bļodā. Pievienojiet 1 ēdamkaroti ūdeni uz 
katriem 100g kartupeļu.
Nosedziet bļodu ar gaisu caurlaidīgu, 
mikroviļņu drošu plastmasas vāku vai gaisu 
caurlaidīgu, mikroviļņu drošu pārsegu, bet 
neaizveriet. 
Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvēlētos svaru 
un piespiediet START, lai sāktu gatavošanu. 
Gatavošanas laikā, krāsns atskaņos signālu un 
displejā mirgos “stir/turn food”.
Apturiet gatavošanu un apmaisiet kartupeļus. 
Nosedziet atpakaļ un piespiediet START, lai 
turpinātu gatavošanu.
Gatavošanas cikla beigās, nogaidiet 5 minūtes, 
pirms servēšanas.

Kartupeļi – Veseli
SMART COOK WHOLE POTATO iestatījums 
ir piemērots veseliem, lieliem kartupeļiem vai 
nemazgātiem kartupeļiem, aptuveni 300400g 
smagiem. 
Gatavošanas laiki ir paredzēti kartupeļiem 
istabas temperatūrā (~20°C). 
Nomazgājiet kartupeļus. Nosusiniet un 45 
reizes ieduriet katrā kartupelī ar dakšu. 
Sakārtojiet kartupeļus pagatavošanas pannas 
ārmalā. Ievietojiet pagatavošanas pannu 
apakšējā pozīcijā, stikla paliktņa vidū. 
Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvēlētos 
kartupeļu skaitu un piespiediet START, lai 
sāktu gatavošanu. Kad gatavošana būs pusē, 
krāsns atskaņos signālu un displejā mirgos 
“stir/turn food”. Apturiet gatavošanu un 
uzmanīgi izņemiet pagatavošanas pannu. 
Apgrieziet kartupeļus, ievietojiet pannu atpakaļ 
krāsnī un piespiediet START, lai turpinātu 
gatavošanu.
Gatavošanas cikla beigās, nogaidiet 5 minūtes, 
pirms servēšanas.

Dārzeņi – Svaigi
SMART COOK FRESH VEG iestatījums 
ir piemērots visu veidu dārzeņiem, 
piemēram, burkāniem, pupiņām, brokoļiem, 
ziedkāpostiem un cukīni.
Gatavošanas laiki ir paredzēti dārzeņiem, kas ir 
tikko izņemti no ledusskapja (~5°C).
Sagrieziet dārzeņus vienādos gabaliņos un 
ielieciet mikroviļnu drošā bļodā. Pievienojiet 1 
ēdamkaroti ūdeni uz katriem 100g dārzeņu.
Nosedziet bļodu ar gaisu caurlaidīgu, 
mikroviļņu drošu plastmasas vāku vai gaisu 
caurlaidīgu, mikroviļņu drošu pārsegu, bet 
neaizveriet. 
Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvēlētos 
svarus un piespiediet START, lai turpinātu 
gatavošanu.
Kad gatavošana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”. 
Apturiet gatavošanu un apmaisiet dārzeņus, 
nosedziet atpakaļ un piespiediet START, lai 
turpinātu gatavošanu.
Gatavošanas cikla beigās, nogaidiet 5 minūtes, 
pirms izņemšanas un servēšanas. 

Dārziņi – Saldēti
SMART COOK FROZEN VEG iestatījums ir 
piemērots visu veidu saldētiem dārzeņiem, 
piemēram, burkāniem, pupiņām, brokoļiem, 
ziedkāpostiem un cukīni.
Gatavošanas laiki ir paredzēti dārzeņiem, kas ir 
tikko izņemti no saldētavas (~ 18°C).
Ielieciet dārzeņus mikroviļnu drošā bļodā. 
Nosedziet bļodu ar gaisu caurlaidīgu, 
mikroviļņu drošu plastmasas vāku vai gaisu 
caurlaidīgu, mikroviļņu drošu pārsegu, bet 
neaizveriet. 
Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvēlētos svaru 
un piespiediet START, lai sāktu gatavošanu.
Kad gatavošana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”. 
Apturiet gatavošanu un apmaisiet dārzeņus, 
nosedziet atpakaļ un piespiediet START, lai 
turpinātu gatavošanu. 
Gatavošanas cikla beigās, nogaidiet 5 minūtes, 
pirms izņemšanas un servēšanas.
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Dārzeņi – Cepti
SMART COOK ROASTED VEG iestatījums 
ir piemērots maziem, jauniem kartupeļiem, 
ķirbjiem, saldajiem kartupeļiem un sīpoliem.
Gatavošanas laiki ir paredzēti dārzeņiem 
istabas temperatūrā (~20°C).
Uzsildiet pagatavošanas pannu augšējā 
pozīcijā, sekojot SMART COOK ROASTED 
VEG norādēm.
Tiklīdz panna ir pilnībā uzsilusi, uzmanīgi 
izņemiet to no krāsns, izmantojot 
karstumizturīgus cimdus. 
Sagrieziet dārzeņus 35 cm vienādos gabaliņos 
un iemērciet olīveļļā. Salieciet dārzeņus 
pagatavošanas pannā tā, lai biezākie gali 
būtu vērsti uz pannas ārpusi. Ievietojiet 
pagatavošanas pannu augšējā pozīcijā, stikla 
paliktņa vidū.
Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvēlētos svaru 
un piespiediet START, lai sāktu gatavošanu.
Kad gatavošana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”. 
Apturiet gatavošanu un uzmanīgi izņemiet 
pagatavošanas pannu. Apgrieziet dārzeņus, 
ievietojiet pannu atpakaļ krāsnī un piespiediet 
START, lai turpinātu gatavošanu. 
Gatavošanas cikla beigās, nogaidiet 5 minūtes, 
pirms izņemšanas un servēšanas.

Grauzdēti rieksti
SMART COOK TOASTED NUTS iestatījums 
ir piemērots veselu riekstu grauzdēšanai, 
piemēram, valriekstiem, indijas riekstiem, 
neapstrādātām un blanšētām mandelēm, 
makadāmijas riekstiem un ciedru riekstiem tā, 
lai tie kļūtu zeltaini un kraukšķīgi.
Nosveriet riekstus un ieberiet tos 
pagatavošanas pannā vienā līmenī. Ievietojiet 
pagatavošanas pannu apakšējā pozīcijā, stikla 
paliktņa vidū.

Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvēlētos svaru 
un piespiediet START, lai sāktu gatavošanu. 
Kad gatavošana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”. 
Apturiet gatavošanu un uzmanīgi izņemiet 
pagatavošanas pannu. Apgrieziet riekstus, 
ievietojiet pannu atpakaļ krāsnī un piespiediet 
START, lai turpinātu gatavošanu.
Gatavošanas cikla beigās, ja rieksti ir 
sasnieguši vēlamo krāsu un kraukšķīgumu, 
izberiet uz auksta šķīvja. 
Ja riekstiem ir vēl nepieciešama cepšana, 
ļaujiet tiem pastāvēt 510 minūtes 
pagatavošanas pannā, apmaisiet vienu vai 
divas reizes.

Pica – Svaiga
SMART COOK FRESH PIZZA iestatījums 
ir piemērots aukstai vai picas pārpalikumu 
atkārtotai uzsildīšanai tā, lai mīkla paliktu 
kraukšķīga un pildījums uzkarstu un izkustu.
Gatavošanas laiki ir paredzēti picai, kas ir tikko 
izņemta no ledusskapja (~5°C). 
Uzsildiet pagatavošanas pannu augšējā 
pozīcijā, sekojot SMART COOK FRESH 
PIZZA norādēm.
Tiklīdz panna ir pilnībā uzsilusi, uzmanīgi 
izņemiet to no krāsns, izmantojot 
karstumizturīgus cimdus. 
Salieciet picas gabaliņus pagatavošanas pannā 
tā, lai biezākie gali būtu vērsti uz pannas 
ārpusi. Ievietojiet pagatavošanas pannu 
augšējā pozīcijā, stikla paliktņa vidū.
Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvēlētos 
gabaliņu skaitu un piespiediet START, lai sāktu 
gatavošanu.
Kad gatavošana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”. 
Apturiet gatavošanu un uzmanīgi izņemiet 
pagatavošanas pannu. Pārlieciet picas 
gabaliņus tā, lai ēdiens pannas centrā būtu 
pārvietotos uz pannas ārpusi un otrādi. 
Ievietojiet pannu atpakaļ krāsnī un piespiediet 
START, lai turpinātu gatavošanu
Gatavošanas cikla beigās, nogaidiet 5 minūtes, 
pirms izņemšanas un servēšanas.
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Pica – Saldēta
SMART COOK FROZEN PIZZA iestatījums ir 
piemērots saldētas picas pagatavošanai tā, lai 
mīkla paliktu kraukšķīga un pildījums uzkarstu 
un izkustu.
Gatavošanas laiki ir paredzēti picai, kas ir tikko 
izņemta no saldētavas (~ 18°C).
Uzsildiet pagatavošanas pannu augšējā 
pozīcijā, sekojot SMART COOK FROZEN 
PIZZA norādēm. 
Tiklīdz panna ir pilnībā uzsilusi, uzmanīgi 
izņemiet to no krāsns, izmantojot 
karstumizturīgus cimdus. 
Salieciet picas gabaliņus pagatavošanas pannā 
tā, lai biezākie gali būtu vērsti uz pannas 
ārpusi. Ievietojiet pagatavošanas pannu 
augšējā pozīcijā, stikla paliktņa vidū. 
Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvēlētos 
gabaliņu skaitu un piespiediet START, lai sāktu 
gatavošanu. 
Kad gatavošana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”. 
Apturiet gatavošanu un uzmanīgi izņemiet 
pagatavošanas pannu. Pārlieciet picas 
gabaliņus tā, lai ēdiens pannas centrā būtu 
pārvietots uz pannas ārpusi un otrādi. 
Ievietojiet pannu atpakaļ krāsnī un piespiediet 
START, lai turpinātu gatavošanu
Gatavošanas cikla beigās, nogaidiet 5 minūtes, 
pirms izņemšanas un servēšanas.

Žāvēti – Garšaugi
SMART COOK DRIED HERBS iestatījums 
izžāvē svaigus garšaugus, padarot tos sausus 
un kraukšķīgus. Tas ir lielisks veids kā 
izmantot svaigus garšaugus, jo tie saglabās 
labu krāsu un aromātu ilgāk nekā veikalā 
nopērkamie garšaugi. 
Labākiem rezultātiem, izmantojiet spēcīgus 
garšaugus, piemēram, timiānu, rozmarīnu, 
salviju, oregano un pat pētersīļus. 
Noņemiet lapas un atbrīvojieties no kātiem 
vai saknēm. Saudzīgi nomazgājiet sietā, lai 
atbrīvotos no smiltīm un netīrumiem. Pakratiet, 
lai atbrīvotos no liekā ūdens un rūpīgi 
nosusiniet ar papīra dvieli. 

Uz pagatavošanas pannas uzlieciet 2 papīra 
dvieļa kārtas, virs tām vienā slāni klājiet 
garšaugus. Ievietojiet pagatavošanas pannu 
apakšējā pozīcijā, stikla paliktņa vidū. 
Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvelētos 
daudzumu un piespiediet START, lai sāktu 
gatavošanu.
Kad gatavošana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”. 
Apturiet gatavošanu un uzmanīgi izņemiet 
pagatavošanas pannu. Apgrieziet garšaugus, 
ievietojiet pannu atpakaļ krāsnī un piespiediet 
START, lai turpinātu gatavošanu. 
Gatavošanas cikla beigās, ja garšaugi ir 
sasnieguši vēlamo kraukšķīgumu, pārlieciet 
tos uz auksta šķīvja.
Ja garšaugiem ir vēl nepieciešama žāvēšana, 
izņemiet papīra dvieļus un ļaujiet garšaugiem 
pastāvēt 510 minūtes pagatavošanas pannā, 
apgrieziet vienu vai divas reizes.
Glabājiet žāvētos garšaugus gaisa 
necaurlaidīgā traukā, tumšā vietā 612 
mēnešus.

Pīrāgi un Konditorejas Izstrādājumi – Saldēti
SMART COOK FROZEN PIES & PASTRIES 
iestatījums ir piemērots, lai atkārtoti sildītu 
jebkuru saldētu, pikantu vai saldu pīrāgu vai 
konditorejas izstrādājumu tā, lai pildījums 
būtu karsts un ārpuse kraukšķīga un zeltaina. 
Tas ir piemērots tādiem ēdienu veidiem, kā 
gaļas pīrāgi, ābolu pīrāgi, kārtainās mīklas 
izstrādājumi un drupaču kūkas.
Gatavošanas laiki ir paredzēti pīrāgiem un 
konditorejas izstrādājumiem, kas ir tikko 
izņemti no saldētavas (~ 18°C).
Uzsildiet pagatavošanas pannu augšējā 
pozīcijā, sekojot SMART COOK FROZEN 
PIES & PASTRIES norādēm. 
Tiklīdz panna ir pilnībā uzsilusi, uzmanīgi 
izņemiet to no krāsns, izmantojot 
karstumizturīgus cimdus. 
Novietojiet konditorejas izstrādājumus uz 
pagatavošanas pannas, atstājot 12cm attālumu 
starp gabaliņiem. Ievietojiet pagatavošanas 
pannu augšējā pozīcijā, stikla paliktņa vidū.
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Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvelētos svaru 
un piespiediet START, lai sāktu gatavošanu.
Kad gatavošana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”. 
Apturiet gatavošanu un uzmanīgi izņemiet 
pagatavošanas pannu. Pārlieciet ēdienu tā, lai 
tas pannas centrā būtu pārvietots uz pannas 
ārpusi un otrādi. Ievietojiet pannu atpakaļ 
krāsnī un piespiediet START,
Gatavošanas cikla beigās, nogaidiet 5 minūtes, 
pirms izņemšanas un servēšanas.

Pīrāgi un Konditorejas Izstrādājumi – Svaigi
SMART COOK FRESH PIES & PASTRIES 
iestatījums ir piemērots, lai atkārtoti sildītu 
jebkuru svaigi pagatavotu, pikantu vai saldu 
pīrāgu vai konditorejas izstrādājumu tā, lai 
pildījums būtu karsts un ārpuse kraukšķīga 
un zeltaina. Tas ir piemērots tādiem ēdienu 
veidiem, kā gaļas pīrāgi, ābolu pīrāgi, kārtainās 
mīklas izstrādājumi un drupaču kūkas.
Gatavošanas laiki ir paredzēti pīrāgiem un 
konditorejas izstrādājumiem, kas ir tikko 
izņemta no ledusskapja (~5°C).
Uzsildiet pagatavošanas pannu augšējā 
pozīcijā, sekojot SMART COOK PIES & 
PASTRIES norādēm. Tiklīdz panna ir pilnībā 
uzsilusi, uzmanīgi izņemiet to no krāsns, 
izmantojot karstumizturīgus cimdus.
Novietojiet konditorejas izstrādājumus uz 
pagatavošanas pannas, atstājot 12cm attālumu 
starp gabaliņiem. Ievietojiet pagatavošanas 
pannu augšējā pozīcijā, stikla paliktņa vidū.
Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvelētos svaru 
un piespiediet START, lai sāktu gatavošanu.
Kad gatavošana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”. 
Apturiet gatavošanu un uzmanīgi izņemiet 
pagatavošanas pannu. Pārlieciet ēdienu tā, lai 
tas pannas centrā būtu pārvietots uz pannas 
ārpusi un otrādi. Ievietojiet pannu atpakaļ 
krāsnī un piespiediet START.
Gatavošanas cikla beigās, nogaidiet 5 minūtes, 
pirms izņemšanas un servēšanas. 

Saldētas Uzkodas
SMART COOK FROZEN SNACKS iestatījums 
ir piemērots, lai atkārtoti sildītu jebkuru saldētu 
uzkodu, piemēram, vistas nagetus, zivju 
pirkstiņus un saldētus kartupeļu čipsus.
Gatavošanas laiki ir paredzēti saldētām 
uzkodām, kas ir tikko izņemtas no saldētavas 
(~ 18°C).
Uzsildiet pagatavošanas pannu augšējā 
pozīcijā, sekojot SMART COOK FROZEN 
SNACKS norādēm.
Tiklīdz panna ir pilnībā uzsilusi, uzmanīgi 
izņemiet to no krāsns, izmantojot 
karstumizturīgus cimdus.
Salieciet uzkodas pagatavošanas pannā tā, 
lai biezākie gali būtu vērsti uz pannas ārpusi. 
Ievietojiet pagatavošanas pannu augšējā 
pozīcijā, stikla paliktņa vidū. 
Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvēlētos svaru 
un piespiediet START, lai sāktu gatavošanu. 
Kad gatavošana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”. 
Apturiet gatavošanu un uzmanīgi izņemiet 
pagatavošanas pannu. Pagrieziet ēdienu un 
ievietojiet pannu atpakaļ krāsnī, un piespiediet 
START,
Gatavošanas cikla beigās, nogaidiet 5 minūtes, 
pirms izņemšanas un servēšanas.
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GUDRĀ ATKĀRTOTĀ SILDĪŠANA
SMART REHEAT iestatījums izmanto 
zemākas jaudas līmeņus, lai saudzīgi uzsildītu 
ēdienu bez pārgatavošanas vai sausināšanas. 
SMART REHEAT iestatījums uzsildīts ēdienu 
perfektā pasniegšanas temperatūrā. 

Piespiediet SMART 
REHEAT pogu, lai sāktu 
izmantot SMART REHEAT 
iestatījumu, krāsns atskaņos 
vienu skaņas signālu.

Pagrieziet TIME/FOOD TYPE riteni, lai 
izvēlētos ēdiena veidu.
Griežot TIME/FOOD TYPE riteni, bultiņas 
attēlos, kurš ēdiena veids ir izvēlēts. 

Pēc FOOD TYPE izvēlēšanās, pagrieziet 
AMOUNT riteni, lai izvelētos daudzumu vai 
svaru. 

Piespiediet START, lai sāktu uzsildīšanu.

Displejā paliks tikai izvēlētais ēdiena veids un 
daudzums. Tiks attēlots laiks un sāksies laika 
atskaite. 

F PIEBILDE

Gatavošanas laikā, laiks var tikt palielināts 
vai samazināts. Laika pielāgošana neietekmē 
izvēlēto svaru un daudzumu. 
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LABĀKIEM REZULTĀTIEM

Pasta un Rīsi 
SMART REHEAT PASTA & RICE iestatījums 
ir piemērots jau pagatavotas pastas un rīsu 
atkārtotai uzsildīšanai.
Uzsildīšanas laiki ir paredzēti pastai un rīsiem, 
kas ir tikko izņemti no ledusskapja (~5°C). 
Ielieciet ēdienu mikroviļņu drošā bļodā. Pie
vienojiet dažas ēdamkarotes ūdeni vai mērci. 
Nosedziet bļodu ar gaisu caurlaidīgu, mikroviļ
ņu drošu plastmasas vāku vai gaisu caurlaidīgu, 
mikroviļņu drošu pārsegu, bet neaizveriet. 
Kad uzsildīšana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”. 
Apturiet uzsildīšanu un samaisiet ēdienu 
virzienā no malām uz centru. Nosedziet atpakaļ 
un piespiediet START, lai turpinātu.

Gaļa
SMART REHEAT MEAT iestatījums ir 
piemērots jau pagatavotas karbonādes, steiku 
un Boloņas mērces atkārtotai uzsildīšanai.
Uzsildīšanas laiki ir paredzēti gaļai, kas ir tikko 
izņemta no ledusskapja (~5°C). 
Salieciet gaļu pagatavošanas pannā tā, lai 
biezākie gali būtu vērsti uz pannas ārpusi. 
Ievietojiet pagatavošanas pannu augšējā 
pozīcijā, stikla paliktņa vidū.
Atkārtoti uzsildot Boloņas mērci, lieciet to 
mikroviļņu drošā traukā un neapsedziet. 
Kad uzsildīšana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”. 
Apturiet gatavošanu, pagrieziet gaļu un 
piespiediet START, lai turpinātu.

Vista 
SMART REHEAT CHICKEN iestatījums ir 
piemērots, lai saudzīgi atkārtoti uzsildītu vistas 
gabaliņus, bez pārgatavošanas vai sausināšanas. 
Iestatījums nav piemērots veselas vistas 
atkārtotai uzsildīšanai.
Uzsildīšanas laiki ir paredzēti vistai, kas ir tikko 
izņemta no ledusskapja (~5°C). Salieciet vistu 
pagatavošanas pannā tā, lai biezākie gali būtu 
vērsti uz pannas ārpusi. Ievietojiet pagatavoša
nas pannu augšējā pozīcijā, stikla paliktņa vidū. 

Kad uzsildīšana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”. 
Apturiet gatavošanu un uzmanīgi izņemiet 
pagatavošanas pannu. Pagrieziet vistas 
gabaliņus un ievietojiet pannu atpakaļ krāsnī, 
un piespiediet START, 
Lielākiem gatavošanas apjomam virs 1kg, 
pagrieziet vistu divreiz gatavošanas cikla laikā. 

Zupa 
SMART REHEAT SOUP iestatījums ir 
piemērots konservēto zupu atkārtotai 
uzsildīšanai. Uzsildīšanas laiki ir paredzēti 
zupām istabas temperatūrā (~20°C).
Ielejiet zupu mikroviļņu drošā bļodā, nosedziet 
to ar gaisu caurlaidīgu, mikroviļņu drošu 
plastmasas vāku vai gaisu caurlaidīgu, 
mikroviļņu drošu pārsegu.
Kad uzsildīšana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”.
Apturiet uzsildīšanu un samaisiet ēdienu 
virzienā no malām uz centru. Nosedziet un 
piespiediet START, lai turpinātu gatavošanu.
Atkārtoti uzsildot aukstās zupas no ledusskapja 
(~5°C), paildziniet uzsildīšanas laiku par 12 
minūtēm. 

Saldētas maltītes 
SMART REHEAT FROZEN MEALS iestatījums 
ir piemērots mājās gatavotu vai veikalā pirktu 
sacepumu, vai saldētu pusdienu atkārtotai 
uzsildīšanai līdz pasniegšanas temperatūrai.
Uzsildīšanas laiki ir paredzēti saldētām 
maltītēm, kas ir tikko izņemtas no saldētavas 
(~ 18°C).
Izņemiet ēdienu no iepakojuma un ielieciet to 
mikroviļņu drošā traukā vai šķīvī. 
Nosedziet trauku ar gaisu caurlaidīgu, mikroviļ
ņu drošu plastmasas vāku vai gaisu caurlaidīgu, 
mikroviļņu drošu pārsegu, bet neaizveriet.
Kad uzsildīšana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”. 
Apturiet uzsildīšanu un samaisiet ēdienu 
virzienā no malām uz centru. Uzmanīgi sadaliet 
lielos gaļas gabalus, samaisiet vai apgrieziet. 
Nosedziet un piespiediet START, lai turpinātu 
gatavošanu.
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Dārzeņi 
SMART REHEAT VEG iestatījums ir 
piemērots jau pagatavotu aukstu dārzeņu, 
piemēram, kartupeļu, zirņu, pupiņu, brokoļu, 
ziedkāpostu un cukīni atkārtotai uzsildīšanai. 
Uzsildīšanas laiki ir paredzēti dārzeņiem, kas ir 
tikko izņemti no ledusskapja (~5°C). 
Ielieciet dārzeņus mikroviļņu drošā bļodā, 
nosedziet to ar gaisu caurlaidīgu, mikroviļņu 
drošu plastmasas vāku vai gaisu caurlaidīgu, 
mikroviļņu drošu pārsegu. 
Kad uzsildīšana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”. 
Apturiet gatavošanu, samaisiet dārzeņus, 
nosedziet un piespiediet START, lai turpinātu.

Pārpalikumi 
SMART REHEAT LEFTOVERS iestatījums 
ir piemērots, lai atkārtoti uzsildītu šķīvi ar 
ēdienu pārpalikumiem, kas ir tikko izņemti no 
ledusskapja (~5°C).
Šķīvis ar ēdienu ir ekvivalents 300g. 
Vienmērīgai uzsildīšanai, ielieciet ēdienu 
mikroviļņu drošā traukā vai bļodā. Nosedziet 
bļodu ar gaisu caurlaidīgu, mikroviļņu drošu 
plastmasas vāku vai gaisu caurlaidīgu, 
mikroviļņu drošu pārsegu.
Kad uzsildīšana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”. 
Apturiet gatavošanu, samaisiet, nosedziet un 
piespiediet START, lai turpinātu.

GUDRĀ ATKAUSĒŠANA
SMART DEFROST iestatījums ir piemērots 
saudzīgai ēdienu atkausēšanai, bez 
pārsildīšanas un malu sausināšanas.

Piespiediet SMART 
DEFROST pogu. Krāsns 
vienreiz atskaņos skaņas 
signālu. 

Pagrieziet TIME/FOOD TYPE riteni, lai 
izvēlētos ēdienu veidu. 
Griežot TIME/FOOD TYPE riteni, bultiņas 
attēlos, kurš ēdiena veids ir izvēlēts

Pēc ēdiena veida izvēles, pagrieziet AMOUNT 
riteni, lai izvēlētos daudzumu vai svaru. 
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Piespiediet START, lai sāktu atkausēšanu. 

Displejā paliks tikai izvēlētais ēdiena veids un 
daudzums. Tiks attēlots laiks un sāksies laika 
atskaite. 

F PIEBILDE

Atkausēšanas laikā, laiks var tikt palielināts 
vai samazināts. Laika pielāgošana neietekmē 
izvēlēto svaru un daudzumu. 

LABĀKIEM REZULTĀTIEM
• Atkausēšanas laiki ir piemēroti rūpīgi 

sasaldētiem pārtikas produktiem, kas ir bijuši 
saldētavā vismaz 24 stundas un tiek uzturēti 
temperatūrā 18 ° C vai zemāk.

• Saldējot gaļu, mājputnus un zivis, izmantojiet 
labas kvalitatīvus plastmasas iesaiņojumus 
un traukus.

• Vienmēr saldējiet gaļu vienā kārtā, nebiezākā 
par 35cm. 

• Lai atdalītu gaļu, piemēram, vistas gabaliņus 
vai steiku, starp katru kārtu ievietojiet vaska 
papīru vai pārtikas plēvi.

• Pārliecinieties, ka viss gaiss ir izlaists un 
iepakojums ir droši noslēgts. 

• Marķējiet iepakojumus ar ēdiena nosaukumu, 
un atzīmēm par datumu un svaru. 

• Atbrīvojieties no visiem iepakojumiem un 
maisiem pirms atkausēšanas. 

• Pārsedziet karbonādes, steiku un vistas 
tievākās daļas, lai izvairītos no pārsildīšanas.

• Salieciet ēdienu vienā kārtā tā, lai biezākie 
gali būtu vērsti uz stikla paliktņa ārpusi. 

• Pēc atkausēšanas, lielākā daļa ēdienu var 
palikt sasalusi iekšpusē, izņemot no krāsns. 
Nogaidiet 515 minūtes, līdz ēdiens būs 
pilnībā atkusis.

Gaļa
SMART DEFROST MEAT iestatījums 
ir piemērots liellopa, jēra un cūkgaļas 
atkausēšanai. Svarīgi, lai sasaldētā gaļa nebūtu 
biezāka par 35cm. 
Atbrīvojieties no iepakojuma un absorbējošiem 
paliktņiem.
Ievietojiet gaļu mikroviļņu drošā traukā vai 
seklā šķīvī. 
Kad atkausēšana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”. 
Apturiet atkausēšanu, izņemiet atkusušos 
gaļas gabalus un ielieciet ledusskapī. 
Sasalušos gaļas gabalus apgrieziet otrādi un 
ievietojiet atpakaļ krāsnī. Piespiediet START, 
lai sāktu ciklu no jauna. 
Cikla beigās, izņemiet gaļu un nogaidiet 515 
minūtes, līdz tā būs pilnībā atkususi. 
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Vista 
Paredzēts vistas gabaliņiem; salieciet vistas 
gabaliņus vienā kārtā mikroviļņu drošā šķīvī 
vai traukā. 
Novietojiet biezākus galus apkārt stikla 
paliktņa malām. Pārsedziet tievākos galus, lai 
novērstu pārkaršanu.
Kad atkausēšana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”.
Apturiet atkausēšanu un apgrieziet vistas 
gabaliņus. Piespiediet START, lai sāktu ciklu 
no jauna.
Cikla beigās, izņemiet vistu un nogaidiet 515 
minūtes, līdz tā būs pilnībā atkususi.

Vesela vista
Atbrīvojieties no iepakojuma. Noskalojiet 
sasaldēto vistu zem auksta, tekoša ūdens un 
nosusiniet. Pārsedziet vistas spārnus, kājas un 
krūtiņu.
Ievietojiet vistu, ar krūtiņu uz leju uz stikla 
paliktņa, kas ir pārklāts ar papīra dvieli.
Kad atkausēšana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”.
Apturiet atkausēšanu un apgrieziet vistu 
otrādi. Pārsedziet vistas krūtiņu. Piespiediet 
START, lai sāktu ciklu no jauna.
Pēc atkausēšanas cikla, izņemiet vistu no 
krāsns un noņemiet pārsegu. Noskalojiet zem 
tekoša ūdens, lai noskalotu palikušo ledu.
Novietojiet vistu uz tīra šķīvja un nosusiniet. 
Apsedziet ar pārtikas plēvi un ievietojiet 
ledusskapī līdz tā būs pilnībā atkususi.

Zupa 
SMART DEFROST SOUP iestatījums ir 
piemērots mājās gatavotu vai veikalā pirktu 
zupu, atkausēšanai, kas ir tikko izņemtas no 
saldētavas (~ 18°C).
Atbrīvojieties no iepakojuma un ielejiet zupu 
mikroviļņu drošā bļodā. Nenosedziet to.
Kad atkausēšana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”.
Apturiet atkausēšanu un pārdaliet lielās 
saldētās zupas daļas, samaisot virzienā no 
malām uz centru. Piespiediet START, lai 
turpinātu.
Pēc atkausēšanas cikla, zupa būs gatava 
uzsildīšanai, lai to varētu pasniegt. Izvēlieties 
atbilstošo iestatījumu SMART REHEAT 
izvēlnē.

Saldēta maltīte 
SMART DEFROST FROZEN MEALS 
iestatījums ir piemērots saldētu mājās gatavotu 
sacepumu, karija un gaļas mērču atkausēšanai.
Atkausēšanas laiki ir paredzēti saldētām 
maltītēm, kas ir tikko izņemtas no saldētavas 
(~ 18°C). 
Atbrīvojieties no iepakojuma un ielieciet 
ēdienu mikroviļņu drošā traukā. Neapsedziet 
to. Kad atkausēšana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”. 
Apturiet atkausēšanu un samaisiet virzienā 
no malām uz centru; piespiediet START, lai 
turpinātu.
Ēdienus, kuri satur lielus sasaldētus gabalus, 
sadaliet tos, uzmanīgi samaisot vai apgriežot.
Pēc atkausēšanas cikla, zupa būs gatava 
uzsildīšanai, lai to varētu pasniegt. Izvēlieties 
atbilstošo iestatījumu SMART REHEAT 
izvēlnē.
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A BIT MORE™ POGA 
Izmantojiet A BIT MORE™ funkciju, 
kad ēdiena gatavošana ir pabeigta, 
bet tas ir nepietiekami pagatavots.

Viena A BIT MORE™ piespiešanas reize, 
pievienos neilgu papildus gatavošanas laiku. 
Ja A BIT MORE™ poga ir piespiesta un nav 
iepriekš izvēlēts SMART COOK & GRILL, 
REHEAT, DEFROST režīms īsinājumtaustiņu 
panelī, krāsns izmantos noklusējuma režīmu 
un pievienos papildus laiku ar 100% jaudu.
A BIT MORE™ pogu var izmantot arī pēc 
SMART COOK & GRILL, REHEAT, SMART 
DEFROST režīmiem. 

Piemēram:
1. Lietotājs piespiež SMART REHEAT pogu. 

2. Izmantojot TIME/FOOD TYPE riteni, 
izvēlas MEAT. 

3. Izmantojot AMOUNT riteni, izvēlas 200g. 

4. Piespiež START, lai sāktu uzsildīšanu. 

5. Uzsildīšanas cikls beidzas. 
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6. Atver krāsns durvis, pārbauda ēdienu, un 
ja nepieciešams A BIT MORE™ papildus 
laiks, aizver durvis. Krāsns atgriezīsies pie 
noklusējuma ekrāna.

7. Piespiež A BIT MORE™ pogu, lai 
pievienotu A BIT MORE™ papildus laiku. 
Taimeris sāks laika atskaiti. 

F PIEBILDE

Tiklīdz A BIT MORE™ poga ir piespiesta, 
krāsns sāks gatavošanu. 

FAVORĪTS 
Īsinājumtaustiņa FAVOURITE 
iestatījums, saglabās jūsu biežāk 
izmantoto uzsildīšanas, 

atkausēšanas, vai īsinājumtaustiņa 
iestatījumus.
Pēc katras pogas piespiešanas, jūsu mīļāko 
programmu var dublēt ik pēc laika.
1. Izvēlieties jūsu iecienītāko mikroviļņu 

iestatījumu.
2. Piespiediet un turiet FAVOURITE pogu 

īsinājumtaustiņu panelī 2 sekundes. 
FAVOURITE ikona tiks attēlota LCD 
displejā.

3. Piespiediet START, lai sāktu izmantot jūsu 
mīļāko iestatījumu. 

F PIEBILDE

Krāsns saglabās šo iestatījumu turpmākajai 
izmantošanai. Piespiežot FAVORITE pogu 
nākamajā reizē, tiks attēlots jūsu iecienītākais 
iestatījums LCD displejā. Lai izmainītu jūsu 
FAVOURITE iestatījumu, atkārtojiet 1. un 2. 
soli. 
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GRILL ONLY 
Īsinājumtaustiņa GRILL ONLY 
iestatījums ir piemērots, lai piešķirtu 
krāsu jau pagatavotam ēdienam, 

piemēram, pīrāgiem, konditorejas 
izstrādājumiem un uzkodām. 
1. Piespiediet GRILL ONLY pogu 

īsinājumtaustiņu panelī. 
2. Uzsildiet pagatavošanas pannu augšējā 

pozīcijā, sekojot norādēm GRILL ONLY 
iestatījumā. 

3. Tiklīdz panna ir pilnībā uzsilusi, uzmanīgi 
izņemiet to no krāsns ar karstumizturīgiem 
cimdiem. 

4. Salieciet ēdienu pagatavošanas pannā tā, lai 
biezākie gali būtu vērsti uz pannas ārpusi. 
Ievietojiet pagatavošanas pannu augšējā 
pozīcijā, stikla paliktņa vidū.

5. Pagrieziet TIME riteni, lai izvēlētos 
grilēšanas laiku un piespiediet START, lai 
sāktu gatavošanu. 

Dzērieni
Īsinājumtaustiņa BEVERAGE 
iestatījums ir piemērots, lai atkārtoti 
uzsildītu karstos dzērienus, 

piemēram, kafiju un tēju, kas jau ir atdzisuši. 
BEVERAGE iestatījums uzsildīs jūsu dzērienu 
līdz ~ 60–65°C, kas būs piemērots tūlītējai 
dzeršanai. 
1. Iestatījums balstīts uz 200ml dzērienu 

istabas temperatūrā. 
2. Novietojiet krūzes uz stikla paliktņa, ap 

ārējo malu. 
3. Piespiediet BEVERAGE pogu 

īsinājumtaustiņu panelī.
4. Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvēlētos 

krūžu skaitu, un piespiediet START, lai 
sāktu gatavošanu.

5. Uzsildīšanas cikla beigās, samaisiet 
dzērienus un ļaujiet tiem pastāvēt 1–2 
minūtes pirms pasniegšanas. Uzmanieties, 
jo ar pārsildītiem dzērieniem var 
applaucēties.
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Ceptas pupiņas
Īsinājumtaustiņa BAKED BEANS 
iestatījums ir piemērots, lai atkārtoti 
uzsildītu ceptas pupiņas līdz 

pasniegšanas temperatūrai, tās neizšļakstot un 
nesadalot.
1. Ielieciet pupiņas mikroviļņu drošā bļodā, to 

neapsedzot. 
2. Piespiediet BAKED BEANS pogu 

īsinājumtaustiņu panelī.
3. Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvēlētos 

svaru un piespiediet START, lai sāktu 
uzsildīšanu. 

KONSERVU 
KĀRBAS 
IZMĒRS

KONSERVU 
KĀRBAS 
SVARS

IZVĒLĒTAIS 
SVARS 
KRĀSNĪ 

120g– 130g 120g 

220g 220g 

420g– 425g 425g 

820g– 850g 850g 

Cepti kartupeļi
Īsinājumtaustiņa BAKED POTATO 
iestatījums ir piemērots lieliem vai 
nemazgātiem kartupeļiem ~300

400g. Gatavošanas laiki ir paredzēti 
kartupeļiem istabas temperatūrā (~20°C).
1. Nomazgājiet kartupeļus. Nosusiniet un 45 

reizes ieduriet katrā kartupelī ar dakšu.
2. Sakārtojiet kartupeļus pagatavošanas 

pannas ārmalā. Ievietojiet pagatavošanas 
pannu apakšējā pozīcijā, stikla paliktņa 
vidū.

3. Piespiediet BAKED POTATO pogu 
īsinājumtaustiņu panelī.

4. Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvēlētos 
kartupeļu skaitu un piespiediet START, lai 
sāktu gatavošanu. 

5. Kad gatavošana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn 
food”. Apturiet gatavošanu un uzmanīgi 
izņemiet pagatavošanas pannu. Apgrieziet 
kartupeļus, ievietojiet pannu atpakaļ 
krāsnī un piespiediet START, lai turpinātu 
gatavošanu.

6. Gatavošanas cikla beigās, nogaidiet 5 
minūtes, pirms izņemšanas un servēšanas.



41

Pica
Īsinājumtaustiņa PIZZA iestatījums 
uzsilda saldētu picu tā, lai mīkla 
paliktu kraukšķīga un pildījums 

izkustu. Gatavošanas laiki ir paredzēti 
saldētām picām, kas ir tikko izņemtas no 
saldētavas (~ 18°C). 
1. Piespiediet PIZZA pogu īsinājumtaustiņu 

panelī. 
2. Uzsildiet pagatavošanas pannu augšējā 

pozīcijā, sekojot PIZZA norādēm. 
3. Tiklīdz panna ir pilnībā uzsilusi, uzmanīgi 

izņemiet to no krāsns ar karstumizturīgiem 
cimdiem. 

4. Salieciet picas gabaliņus pagatavošanas 
pannā tā, lai biezākie gali būtu vērsti uz 
pannas ārpusi. Ievietojiet pagatavošanas 
pannu augšējā pozīcijā, stikla paliktņa vidū. 

5. Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvēlētos 
gabaliņu skaitu un piespiediet START, lai 
sāktu gatavošanu. 

6. Kad gatavošana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn 
food”. Apturiet gatavošanu un uzmanīgi 
izņemiet pagatavošanas pannu. Pārlieciet 
picas gabaliņus tā, lai ēdiens pannas 
centrā būtu pārvietotos uz pannas ārpusi 
un otrādi. Ievietojiet pannu atpakaļ krāsnī 
un piespiediet START, lai turpinātu 
gatavošanu

7. Gatavošanas cikla beigās, nogaidiet 5 
minūtes, pirms izņemšanas un servēšanas.

Grilēts siers
Īsinājumtaustiņa GRILLED CHEESE 
iestatījums pagatavo vai nu saliktās 
tostermaizes vai nu parastās 

karstmaizes tā, lai siers izkustu un maize būtu 
kraukšķīga un zeltaina.
Iestatījums ir piemērots jebkuram maizes 
veidam, piemēram, sagrieztai baltmaizei vai 
veselai graudu saldskābmaizei. Lai sasniegtu 
labākus rezultātus, vismaz vienu maizes pusi 
vienmērīgi noklājiet ar sviestu. 
1. Piespiediet GRILLED CHEESE pogu 

īsinājumtaustiņu panelī. 
2. Uzsildiet pagatavošanas pannu augšējā 

pozīcijā, sekojot GRILLED CHEESE 
norādēm. 

3. Tiklīdz panna ir pilnībā uzsilusi, uzmanīgi 
izņemiet to no krāsns ar karstumizturīgiem 
cimdiem. 

4. Gatavojot saliktās tostermaizes, maizes 
ārpusi noklājiet ar sviestu, bet iekšā 
ielieciet sieru vai citas vēlamās sastāvdaļas 
tā, lai pildījums nebūtu biezāks par 1cm. 
Salieciet tostermaizes uz pannas. Ievietojiet 
pagatavošanas pannu augšējā pozīcijā, stikla 
paliktņa vidū.

5. Gatavojot parastās karstmaizes, salieciet ar 
sviestu noklātās maizītes pagatavošanas 
pannā bez pildījuma. Ievietojiet 
pagatavošanas pannu augšējā pozīcijā, stikla 
paliktņa vidū.

6. Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvēlētos 
porciju skaitu un piespiediet START, lai 
sāktu gatavošanu. 

7. Kad gatavošana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”. 
Apturiet gatavošanu un uzmanīgi izņemiet 
pagatavošanas pannu. 
Saliktajām tostermaizēm: apgrieziet tās 
otrādi, ielieciet pannu atpakaļ krāsnī un 
piespiediet START, lai turpinātu. 
Parastajām karstmaizēm: apgrieziet tās 
otrādi, uzlieciet pildījumu un ielieciet pannu 
atpakaļ krāsnī. Piespiediet START, lai 
turpinātu.. 

8. Gatavošanas cikla beigās, izņemiet 
karstmaizes un nekavējoties servējiet.
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Karamele
Īsinājumtaustiņa CARAMEL 
iestatījums ir piemērots karameļu 
mērces un īrisa gatavošanai.

CARAMEL iestatījums izmanto 2 jaudas 
līmeņus, vispirms 80%, lai izšķīdinātu cukuru 
ūdeni un 100%, lai iztvaicētu ūdeni un 
izkausētu cukuru.
Šis iestatījums ir piemērots vieglās karameles 
gatavošanai. Lai padarītu karameli tumšāku, 
skatiet tabulu par papildus laikiem zemāk.
1. Izvēlieties tīru “Pyrex” bļodu, kas ir 

pietiekami liela, lai pietiktu vietas karstajai 
cukura masai vārīšanās laikā. Rūpīgi 
izmazgājiet bļodu, lai atbrīvotos no eļļas 
pārpalikumiem, kas veidojas karameles 
kristalizēšanās laikā. 

2. Ieberiet cukuru un ielejiet ūdeni bļodā, 
kārtīgi samaisiet ar metāla karoti. Skatiet 
karameles tabulu zemāk, par pagatavošanas 
metodēm un svariem. 

3. Noskalojiet cukura pārpalikumus no bļodas 
malām izmantojot silikona slotiņu, kas 
iemērcēta tīrā ūdenī. Neiestrādātie cukura 
graudiņi izraisīs strauju un nepareizu 
karameles kristalizāciju. 

4. Ievietojiet bļodu stikla paliktņa vidū. 
5. Piespiediet CARAMEL pogu 

īsinājumtaustiņu panelī. 
6. Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvēlētos 

svaru un piespiediet START, lai sāktu. 
7. Gatavošanas laikā krāsns atskaņos signālu 

un displejā mirgos “stir/turn food”. Apturiet 
gatavošanu un uzmanīgi izņemiet bļodu 
no krāsns, izmantojot karstumizturīgus 
cimdus. 

D UZMANĪBU

Izkusis cukurs ir īpaši karsts un var izraisīt 
apdegumus, nonākot tiešā kontaktā ar ādu. 
Vienmēr ievērojiet piesardzību, gatavojot 
karameli. 

8. Pagrieziet bļodu un saudzīgi atbrīvojieties 
no cukura pārpalikumiem. Noskalojiet 
cukura pārpalikumus no bļodas malām 
izmantojot silikona slotiņu, kas iemērcēta 
tīrā ūdenī. 

9. Ievietojiet bļodu atpakaļ krāsnī un 
piespiediet START, lai turpinātu. 

10. Gatavošanas cikla beigās, ja karamele ir 
vēlamajā krāsā, uzmanīgi izņemiet bļodu 
no krāsns, izmantojot karstumizturīgus 
cimdus. 

11. Lai pagatavotu īrisu: karsto cukura 
maisījumu ielejiet metāla traukā, kas ir 
pārklāts ar cepamo papīru. Pievienojiet 
papildus sastāvdaļas un atstājiet istabas 
temperatūrā līdz masa būs pilnībā atdzisusi. 

12. Lai pagatavotu karameļu mērci: pievienojiet 
sviestu un saldo krējumu karstajai cukura 
masai un rūpīgi samaisiet. 

13. Ja karamele nav vēlamajā krāsā, 
pievienojiet papildus laiku, skatot tabulu 
zemāk. Pārbaudiet ik pēc 30 sekundēm. 
Vienmēr izņemiet karameli, kad tās krāsa 
būs tuvu vēlamajai, jo tā turpinās gatavoties 
arī tad, kad būs jau izņemta. 

Karameles tabula
Receptes dažādiem daudzumiem 

DAUDZUMS CUKURS ŪDENS PĀRBAUDIET 
KATRU 
MINŪTI PĒC

1 krūze 1 krūze 
(220g)

½ krūze 
(125ml)

10 min 

2 krūzes 2 krūzes 
(440g)

1 krūzes 
(250ml)

20 min

Tumšuma tabula 

KARAMELES 
KRĀSA

PAPILDU 
LAIKS PĒC 
GATAVOŠANAS

PĀRBAUDIET 
IK PĒC

Gaiša 13 min 30 sek

Vidēja 24 min 30 sek

Tumša 34 min 30 sek
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Kausēta šokolāde
Īsinājumtaustiņa MELT 
CHOCOLATE iestatījums ir 
piemērots, lai izkausētu šokolādi, to 
nepārgatavojot un neapdedzinot. 

F PIEBILDE

Šokolādes kausēšanas režīms tika testēts 
izmantojot tumšo šokolādi. Izmantojot cita 
veida šokolādes, ik pēc īsa laika pārbaudiet 
šokolādi, lai novērstu iespēju šokolādes 
piedegšanu. 
1. Ielieciet šokolādi mikroviļņu drošā bļodā, to 

neapsedzot.
2. Piespiediet MELT CHOCOLATE pogu 

īsinājumtaustiņu panelī. 
3. Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvēlētos 

svaru un piespiediet START, lai sāktu 
kausēšanu.

4. Kad kausēšana būs pusē, krāsns atskaņos 
signālu un displejā mirgos “stir/turn food”. 
Apturiet gatavošanu, samaisiet šokolādi un 
piespiediet START, lai turpinātu.

F PIEBILDE

Cikla beigās daži šokolādes gabaliņi var nebūt 
līdz galam izkusuši, maisiet līdz tie pilnībā 
izkusīs.

Sviesta mīkstināšana
Īsinājumtaustiņa SOFTEN BUTTER 
iestatījums ir piemērots sviesta 
mīkstināšanai, lai padarītu to 
krēmīgu. 

Mīkstināšanas laiki ir paredzēti sviestam, kas ir 
tikko izņemts no ledusskapja (~5°C).
1. Sagrieziet sviestu un ievietojiet mikroviļņu 

drošā šķīvī vai bļodā, to neapsedzot. 
2. Piespiediet SOFTEN BUTTER pogu 

īsinājumtaustiņu panelī. 
3. Pagrieziet AMOUNT riteni, lai izvēlētos 

svaru un piespiediet START, lai sāktu 
mīkstināšanu. 

F PIEBILDE

Rezultātā sviestam ir jābūt tik mīkstam, lai tajā 
viegli varētu iespiest pirkstu. Sviestam nav 
jābūt izkausētam.
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PAR GATAVOŠANU 
MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ
• Mikroviļņi ir neredzami viļņi ar 

elektromagnētisku enerģiju, līdzīgi 
radioviļņiem. Tā vietā, lai viļņus konvertētu 
par skaņu, tie tiek pārveidoti par siltuma 
avotu, kas silda ēdienu no iekšpuses. 

• Mikroviļņu krāsns gatavo, jo ūdens, tauku 
un cukura molekulas reaģē uz enerģiju, ko 
nodrošina mikroviļņi. Šo enerģiju absorbē 
ēdiens, kas izraisa molekulu ātru vibrāciju. 
Šī kustība rada berzi, kas izraisa ēdiena 
uzsildīšanu un gatavošanu. 

• Enerģija mikroviļņu krāsnī nav vienmērīgi 
sadalīta visā iekšpusē. Gatavošanas laikā 
rotējošais stikla paliktnis nepārtraukti griežas, 
kas novērš nevienmērīgu pagatavošanu.

• Mikroviļņu gatavošana tiek uzskatīta par 
“vēsu” gatavošanas metodi, jo tikai ēdiens 
kļūst karsts, apkārtējam gaisam neuzsilstot. 

• Mikroviļņi ir droši un ekonomiski izdevīgi, 
ļaujot ietaupīt līdz pat 50% elektroenerģiju. 

• Krāsnij nav nepieciešama iepriekšēja 
uzsildīšana, kā rezultātā virtuve neuzkarst. 
Ēdienu gatavošana ir tīrāka, ar mazāk 
smaržām un samazinātu mazgāšanu. 

• Mikroviļņu krāsnīs ēdieni tiek pagatavoti 
ātri, dažus pārtikas produktus ir labāk vārīt 
mikroviļņu krāsnī, jo tie saglabā vairāk 
garšas, tekstūras un labumus, piemēram, 
zivs fileja, mīkstie augļi, dārzeņi un beztauku 
kūkas.

• Mikroviļņu krāsnī siltums veidojas ēdiena 
iekšienē. Visās pārējās tradicionālās 
gatavošanas metodēs ēdiens siltumu saņem 
no ārpuses, caur siltuma pārnesi konvekcijas 
vai starojuma rezultātā.

• Mikroviļņu enerģija spēj tikt līdz 25mm 
ēdiena dziļumam. Nelieli ēdieni, kas ir 
mazāki par 5cm diametrā, piemēram, olas, 
tiek gatavotas uz centru no visām pusēm. 
Lielākiem ēdieniem enerģija veidojas ārējā 
slānī, enerģijai virzoties uz centru, līdzīgi 
kā izmantojot tradicionālas gatavošanas 
metodes.

DAŽI SVARĪGI PADOMI PAR 
GATAVOŠANU IZMANTOJOT 
MIKROVIĻŅUS 
Lai palīdzētu izkliedēt enerģiju produktā, lai to 
pagatavotu vienmērīgi, ievērojiet šos padomus. 
1. Sakārtojiet produktus ar dažāda izmēra 

galiem, piemēram, vistu stilbiņus un 
brokoļus ar biezāko vai stingrāko galu 
vērstu uz šķīvja ārpusi. Tas nodrošinās, 
ka daļas, kuras ir nepieciešams vairāk 
pagatavot, saņems vairāk enerģijas, tādējādi 
ēdiens tiks pagatavots vienmērīgi.

2. Gatavošanas laikā pārklājot šķīvi, var 
saglabāt vairāk karstuma un tvaikus, 
tādējādi paātrinot gatavošanu. Izmantojiet 
mikroviļņu krāsnij piemērotu vāku vai 
plastmasas plēvi, šķīvja malā atklājot vienu 
malu, tādējādi izveidojot šauru ventilācijas 
atveri pārmērīgi uzkrātā tvaika izlaišanai.

3. Izvēlieties seklus šķīvjus ar vēlams, taisnām 
malām. Sekli šķīvji ļauj ēdienu pagatavot 
ātrāk, bet taisnas malas novērš produkta 
malu pārgatavošanu.

4. Atsevišķus priekšmetus, piemēram, 
servējamos trauciņus vai veselus kartupeļus 
sakārtojiet pie rotējošā paliktņa ārmalas. 
Atstājiet starp priekšmetiem brīvu vietu, lai 
enerģija tur varētu iekļūt no visām pusēm.

5. Izmantojiet apaļas formas šķīvjus, kas 
paredzēti mikroviļņu krāsnij. Apaļas formas 
traukos pagatavošana notiek vienmērīgāk, 
nekā kvadrāta vai taisnstūra formas traukos, 
kas vairāk absorbē enerģiju stūros, tādējādi 
ēdienu tur pārgatavojot un padarot cietāku. 

6. Pārklājiet ar papīra dvieli maizītes, 
biskvītus vai eļļainu ēdienu. Tas novērš 
tvaika uzkrāšanos starp ēdienu un ierīces 
rotējošo daļu, saglabājot virsmu kraukšķīgu 
un sausu. Lai novērstu šļakstus, pārklājiet 
produktus ar papīra dvieli.

7. Lai vienmērīgi izkliedētu siltumu un 
paātrinātu pagatavošanu, vienreiz vai 
divreiz samaisiet produktus no šķīvja 
ārmalas līdz vidum. 
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8. Kamēr pagatavojat ar mikroviļņiem, 
vienreiz vai divreiz apgrieziet vidējos un 
lielos gabalus. Tas nodrošina mikroviļņu 
vienmērīgu iedarbību. 

9. Varat uzlabot pagatavošanu, novietojot 
augstāk dažus produktu tipus, piemēram, 
kūkas, ceptus dārzeņus un mīklas 
izstrādājumus. Tas ļauj vairāk enerģijas 
iekļūt produktā no visām pusēm, apakšas 
un augšas. Izmantojiet plastmasas 
vai keramikas paliktni, kas paredzēts 
mikroviļņu krāsnij. Ja nav paliktņa, ēdienu 
šķīvju pacelšanai var izmantot otrādi 
apgrieztu bļodu vai tasi. 

10. Nenovietojiet augstāk īpašus apcepšanas 
traukus, mērces vai olu krēma trauciņus, 
mazu produktu daudzumu vai dzērienu 
krūzes.

11. Produktu iekšējā temperatūra turpina 
paaugstināties, tādēļ to pagatavošana 
turpinās arī pēc izņemšanas no mikroviļņu 
krāsns. Labāk ir nepietiekami pagatavot 
ēdienu, jo tā pagatavošana turpināsies arī 
pēc izņemšanas no mikroviļņu krāsns. 

MIKROVIĻŅU KRĀSNIJ PIEMĒROTIE 
VIRTUVES PIEDERUMI 
• Tvertnēm, plātnēm, šķīvjiem u. c. mikroviļņu 

krāsnī ievietotajiem traukiem vienmēr ir 
jābūt paredzētiem lietošanai mikroviļņu 
krāsnī. Pārliecinieties, vai tas ir norādīts 
virtuves piederuma apakšdaļā, vai sazinieties 
ar ražotāju.

• Lai pārbaudītu, vai tvertne, plātne vai šķīvis 
ir paredzēts lietošanai mikroviļņu krāsnī, 
ievietojiet to mikroviļņu krāsnī ar vienu tasi, 
kurā ieliets auksts ūdens (tase paredzēta 
lietošanai mikroviļņu krāsnī) un vienu minūti 
karsējiet ar 100% jaudas iestatījumu. Ja 
tvertne ir karsta, bet ūdens ir auksts, tvertne 
nav piemērota lietošanai mikroviļņu krāsnī. 
Ja tvertne ir auksta, bet ūdens ir karsts, 
tvertne ir piemērota lietošanai mikroviļņu 
krāsnī. 

• Mikroviļņu droši virtuves piederumi nekļūs 
karsti mikroviļņu enerģijas dēļ, bet tie kļūs 
karsti, ja nonāks saskarē ar karstu pārtiku. 
Kad ēdiens kļūst karsts, daļa no šī siltuma 
tiek pārnesta uz trauku. Izņemot karstus 
traukus no krāsns, vienmēr izmantojiet 
karstumizturīgus cimdus. 

• Nelietojiet mikroviļņu krāsnī metāla tvertnes 
un piederumus. 
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G Apkope un tīrīšana

• Pirms tīrīšanas izslēdziet mikroviļņu krāsni 
un atvienojiet strāvas vada spraudni no 
maiņstrāvas rozetes. 

• Saglabājiet tīru mikroviļņu krāsns nodalījumu. 
Notīriet ar mitru drānu ēdienu šļakstu vai 
izlijušā šķidruma traipus no mikroviļņu 
krāsns nodalījuma sienām. Ja nodalījums 
ir ļoti netīrs, var izmantot vāju trauku 
mazgājamā līdzekļa šķīdumu. Nelietojiet 
aerosolu vai citus spēcīgus tīrītājus, jo tie 
var notraipīt, atstāt svītras vai matēt durvju 
virsmu. 

• Notīriet ārējās virsmas ar mitru drānu. Lai 
novērstu darbojošos daļu bojājumus mikroviļ
ņu krāsns nodalījuma iekšpusē, nepieļaujiet 
ūdens iekļūšanu ventilācijas atverēs. 

• Lai notīrītu jebkādas izlijušo šķidrumu vai 
šļakstu paliekas, ar mitru drānu noslaukiet 
durvis un skatlodziņu no abām pusēm, kā arī 
tuvējās daļas. Nelietojiet abrazīvu tīrītāju. 

• Neļaujiet samirkt vadības panelim. Notīriet 
ar mīkstu, mitru drānu. Tīrot vadības paneli, 
atstājiet atvērtas mikroviļņu krāsns durvis, lai 
novērstu ierīces nejaušu ieslēgšanos. 

• Ja tvaiks sakrājies mikroviļņu krāsns durvju 
iekšpusē vai pie ārpuses, noslaukiet ar 
mīkstu sausu drānu. Tā ir normāla parādība, 
pagatavojot produktus ar lielu mitruma saturu 
vai lietojot mikroviļņu krāsni vietā ar augstu 
gaisa mitrumu. 

• Reizēm izņemiet un notīriet stikla paliktni. 
Nomazgājiet paliktni siltā ziepjūdenī, 
noskalojiet tīrā ūdenī un rūpīgi nosusiniet. 

• Regulāri notīriet veltņu balstu un mikroviļņu 
krāsns nodalījuma apakšdaļu, lai nodrošinātu 
stikla paliktņa pareizu griešanos un novērstu 
pārmērīgu troksni. Noslaukiet mikroviļņu 
krāsns nodalījuma apakšdaļu ar mīkstu 
mitru drānu. Veltņu balstu var mazgāt vājā 
ziepjūdenī, pēc tam noskalojiet to tīrā ūdenī 
un rūpīgi nosusiniet. Pēc veltņu balsta 
izņemšanas no nodalījuma un tīrīšanas 
noteikti pareizi ievietojiet to atpakaļ. 

• Likvidējiet smakas mikroviļņu krāsnī, 
ievietojot nodalījumā piemērotu bļodu, kurā 
ielieta tase ūdens ar viena citrona sulu, pēc 
tam 5 minūtes darbinot mikroviļņu krāsni ar 
maksimālu jaudu. Rūpīgi izslaukiet mikroviļņu 
krāsns nodalījumu un nosusiniet ar mīkstu 
drānu. 

• Kad nepieciešams nomainīt mikroviļņu krāsns 
lampu, vērsieties “Sage” servisa centrā. 

• Neizmetiet šo ierīci sadzīves atkritumos, bet 
nogādājiet to vietējās pašvaldības atbilstošā 
savākšanas punktā. 

• Ja uzglabāsiet mikroviļņu krāsni, piespiediet 
STOP/ CLEAR taustiņu, pēc tam atvienojiet 
strāvas vada spraudni no maiņstrāvas rozetes. 
Pārliecinieties, ka mikroviļņu krāsns ir pilnībā 
atdzisusi, tīra un sausa. Fiksējiet veltņu balstu 
un stikla paliktni, pēc tam aizveriet durvis. 
Nelieciet uz ierīces smagus priekšmetus. Uz
glabājiet mikroviļņu krāsni vertikālā stāvoklī. 

PIRMS VĒRSTIES SERVISA CENTRĀ 
• Pārliecinieties, ka mikroviļņu krāsns ir pareizi 

pieslēgta pie elektrotīkla. Ja nav, atvienojiet 
spraudni no rozetes, pagaidiet 10 sekundes, 
pēc tam kārtīgi iespraudiet vēlreiz. 

• Pārbaudiet, vai nav pārdedzis drošinātājs vai 
nostrādājis galvenās ķēdes pārtraucējs. Ja 
viss darbojas pareizi, ar citu ierīci pārbaudiet 
maiņstrāvas rozeti. 

• Pārliecinieties, ka vadības panelis ir pareizi 
ieprogrammēts un taimeris ir iestatīts. 

• Pārliecinieties, ka durvis ir kārtīgi aizvērtas, 
un darbojas drošas bloķēšanas sistēma. 
Pretējā gadījumā mikroviļņu enerģija neplūdīs 
mikroviļņu krāsnī. 

F PIEBILDE

Ja minētās darbības neatrisināja situāciju, 
sazinieties ar “Sage” servisa centru. 
NEMĒĢINIET paši noregulēt vai remontēt 
mikroviļņu krāsni.
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H Problēmu novēršana 

IESPĒJAMĀ PROBLĒMA VIENKĀRŠS RISINĀJUMS

Mikroviļņu krāsns rada radio, 
televīzijas vai citus uztveršanas 
traucējumus.

• Notīriet durvis un blīvējamo virsmu.
• Pārorientējiet radio vai TV antenu.
• Pārvietojiet krāsni, ņemot vērā uzstādītās antenas.
• Pārvietojiet krāsni tālāk no uztvērēja.
• Piespraudiet krāsni citā kontaktligzdā tā, lai krāsns un uztvērējs atrastos 

dažādās ķēdēs.

Mikroviļņu krāsns lampa 
izgaismojas blāva.

• Darbinot mikroviļņu krāsni ar mazu jaudas iestatījumu, iespējams, lampa 
izgaismosies blāva.

Tvaiks uzkrājas uz durvīm, un 
no ventilācijas atverēm izplūst 
karsts gaiss.

• Darbināšanas laikā var rasties tvaiks. Lielākā daļa izplūdīs pa ventilācijas 
atverēm, taču nedaudz var sakrāties pie mikroviļņu krāsns durvīm.

IESPĒJAMĀ PROBLĒMA IESPĒJAMAIS CĒLONIS VIENKĀRŠS RISINĀJUMS

Mikroviļņu krāsns nedarbojas. • Strāvas vada spraudnis nav pareizi 
iesprausts maiņstrāvas rozetē.

• Pārdedzis drošinātājs vai ķēdes 
pārtraucēja problēma. 

• Rozetes problēma.

• Atvienojiet strāvas vada spraudni, pēc 
tam vēlreiz to iespraudiet.

• Nomainiet drošinātāju vai atiestatiet 
ķēdes pārtraucēju.

• Uzticiet speciālistam pārbaudīt, vai 
rozete nav bojāta.

Mikroviļņu krāsns nesilda. • Durvis nav pareizi aizvērtas. • Pārliecinieties, ka durvis ir kārtīgi 
aizvērtas.

Stikla paliktnis griešanās laikā 
rada troksni.

• Veltņu balsts nav pareizi uzstādīts, 
vai tas ir jānotīra.

• Novietojiet vēlreiz un notīriet, ja 
nepieciešams.

LCD displejā laika cipars rāda 
EA1A, tad V1:00 vai līdzīgu 
informāciju, un pēc tam pāriet 
noklusējuma režīmā.

• Vienlaikus ir piespiestas A BIT 
MORE un SMART REHEAT pogas 
noklusējuma režīmā. 

• Nav nepieciešama darbība. Tas ir 
normāli un LCD displejs tikai parāda 
modeļa veidu un programmatūras 
versiju.

LCD displejā laika cipars īsu laiku 
rāda 00, tad rāda 1 vai 0 un paliek 
uz 1 vai 0.

• Vienlaikus ir piespiestas A BIT 
MORE un SMART REHEAT pogas 
noklusējuma režīmā.

• Ja LCD displejā laika cipars paliek uz 
0, ierīcei ir nepieciešams remonts.

• Ja LCD displejā laika cipars rāda 1, 
piespiediet STOP/CLEAR pogu, lai 
atgrieztos noklusējuma režīmā.
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