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Stollar ļoti rūpējas par patērētāju drošību. Mēs izstrādājam 
un ražojam patēriņa produktus, vislielāko uzmanību pievēršot 
patērētāju drošībai. Esiet piesardzīgi, lietojot elektrisku ierīci, un 
ievērojiet turpmāk minētos norādījumus par drošību.

Pirms ierīces darbināšanas rūpīgi izlasiet norādījumus lietošanas 
pamācībā un saglabājiet to turpmākām uzziņām.
Pirms mikroviļņu krāsns pirmās izmantošanas reizes uzmanīgi no-
ņemiet no tā uzlīmes un marķējumus un izmetiet, ievērojot visus 
piesardzības pasākumus.
Lai novērstu mazu bērnu nosmakšanas risku, noņemiet un izme-
tiet, ievērojot visus piesardzības pasākumus, mikroviļņu krāsns 
strāvas vada spraudņa aizsargapvalku.
Nenovietojiet mikroviļņu krāsni uz galda vai sola malas. Pārliecinie-
ties, ka virsma ir līdzena, tīra un sausa.
Nenovietojiet mikroviļņu krāsni uz degoša gāzes vai elektriskās 
plīts degļa vai tā tuvumā, kā arī nenovietojiet tur, kur mikroviļņu 
krāsns var pieskarties karstai cepeškrāsnij.
Kad lietojat mikroviļņu krāsni, nodrošiniet gaisa cirkulācijai pietie-
kamu brīvu vietu virs ierīces un ap to. (skatiet 11. lpp. Uzstādīšana, 
2. punkts).
Nenovietojiet ierīci pie sienas vai materiāliem, kas nav izturīgi pret 
karstumu, piemēram, audumiem un aizkariem.
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Nelietojiet mikroviļņu krāsni uz metāla virsmas, piemēram,  
izlietnes.
Pirms mikroviļņu krāsns pieslēgšanas pie maiņstrāvas rozetes un 
darbināšanas vienmēr pārliecinieties, ka tā ir pareizi salikta. Ne-
lietojiet mikroviļņu krāsni bez paredzētajā vietā ievietotā rotējošā 
veltņu balsta un rotējošā stikla paliktņa. Pārliecinieties, ka rotējo-
šais paliktnis ir pareizi ievietots rotējošās vārpstas iedobumos.
Mikroviļņu krāsni nav paredzēts darbināt ar ārējo taimeri vai atse-
višķu 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.
Pirms pārvietosiet ierīci, to nelietosiet, atstāsiet bez uzraudzības, 
pirms izjaukšanas, tīrīšanas vai uzglabāšanas noteikti pārliecinie-
ties, ka mikroviļņu krāsns ir izslēgta un tās strāvas vads ir atvienots 
no maiņstrāvas rozetes.
Ierīcei ir jābūt tīrai. Izpildiet šajā pamācībā minētos norādījumus 
par tīrīšanu (16. lpp.).
Ja ierīci nelietosiet, noteikti izslēdziet mikroviļņu krāsni, piespiežot 
STOP/CANCEL taustiņu, un atvienojiet strāvas vadu no maiņstrāvas 
rozetes.
Pirms tīrīšanas noteikti piespiediet STOP/CANCEL taustiņu, lai iz-
slēgtu ierīci, un atvienojiet strāvas vadu no maiņstrāvas rozetes.
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SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA  
PAR VISĀM ELEKTRISKAJĀM IERĪCĒM

Pirms lietošanas pilnībā attiniet vadu.
Lai nepieļautu strāvas triecienu, nemērciet strāvas vadu, spraudni 
vai ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
Strāvas vads nedrīkst nokarāties pāri galda vai darba virsmas ma-
lai, būt saskarē ar karstumu vai tikt sasiets mezglā.
Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (ieskaitot mazus bērnus) ar 
ierobežotām fiziskām un psihiskām spējām, bez nepieciešamās 
pieredzes un zināšanām, ja tās nav atbilstoši apmācījusi vai neuz-
mana par drošību atbildīga persona.
Nepieļaujiet bērnu spēlēšanos ar šo ierīci.
Ieteicams regulāri pārbaudīt ierīci. Nelietojiet to, ja pati ierīce, strā-
vas vads vai tā spraudnis ir bojāts. Nogādājiet visu ierīci tuvākajā 
Stollar apkopes centrā, lai veiktu pārbaudi un/vai remontu.
Jebkādi apkopes darbi, izņemot tīrīšanu, jāveic autorizētā “Stollar” 
servisa centrā.
Šī ierīce paredzēta tikai lietošanai sadzīvē. Lietojiet ierīci tikai pare-
dzētajiem nolūkiem. Nelietojiet to transportlīdzekļos, kas atrodas 
kustībā, vai laivās. Nelietojiet ierīci ārpus telpām. Nepareiza izman-
tošana var radīt ievainojumu risku.
Ieteicams uzstādīt speciālo diferenciālo drošinātāju (drošības slēdzi 
papildu aizsardzībai, kad lietojat elektriskas ierīces). Ieteicams 
ierīces elektriskajā ķēdē uzstādīt drošības slēdzi, kuram noteiktā 
strāvas stipruma starpība nepārsniedz 30 mA. Konsultējieties ar 
elektriķi.
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ĪPAŠI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU ŠĪS 
MIKROVIĻŅU KRĀSNS LIETOTĀJAM

Pēc katras lietošana reizes izslaukiet nodalījumu ar mīkstu, mitru 
drānu. Produktu pārpalikumi, smērvielas vai tauki mikroviļņu krās-
ns nodalījumā var izraisīt tās pārkaršanu, dūmot vai aizdegties.
Regulāri tīriet mikroviļņu krāsni un iztīriet no nodalījuma jebkādus 
izšļakstījušo produktu pārpalikumus. Mikroviļņu krāsns nodalīju-
mam ir jābūt tīram, pretējā gadījumā pasliktināsies virsmas kvalitā-
te, 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 “Stollar” 
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 ievai-
nojumu, aizdegšanās vai ugunsgrēka risku.
Pārliecinieties, ka visi produktu trauki un/vai šķīvji ir piemēroti 
lietošanai mikroviļņu krāsnī. Tas ir jāizdara pirms produktu saga-
tavošanas 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 izrai-
sīs tvertnes plīsumus. Glazūra var arī nepieļaut produktu uzsildīša-
nu/pagatavošanu.
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Nesildiet un negatavojiet produktus un/vai šķidrumus tieši uz rotē-
jošā paliktņa. Pirms novietošanas uz rotējošā stikla paliktņa, pro-
dukti 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.
Noņemiet no iepakojuma metāla skavas vai saites, jo tās var izrai-
sīt dzirksteļošanu un/vai ugunsgrēku.
Pagatavošanas laikā nelietojiet pārstrādāto papīru vai papīra dvie-
ļus. Pārstrādātais papīrs var saturēt mazas metāla daļas vai citus 
piemaisījumus, kas var izraisīt dzirksteļošanu un/vai ugunsgrēku.
Nelietojiet mikroviļņu krāsnī metāla tvertnes vai virtuves piederu-
mus, 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 dzirk-
steļošanu un/vai ugunsgrēku.
Pirms šķidrumu un/vai produktu ievietošanas mikroviļņu krāsnī 
pārliecinieties, ka no tvertnēm ir noņemti vāciņi.
Noņemiet zīdaiņu barošanas pudeļu un bērnu pārtikas burku vā-
kus, 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 pārbau-
diet mikroviļņu krāsnī sildītā vai pagatavotā ēdiena vai dzēriena 
temperatūru.
Šķidrumu un dzērienu sildīšana mikroviļņu krāsnī var izraisīt aizka-
vētu 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 iepa-
kots 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, kartupeļus, vistas 
aknas, olas dzeltenumu, austeres utt.), ja pirms tam ar dakšiņu vai 
līdzīgu virtuves piederumu apvalks nav vairākas reizes pārdurts.
Negatavojiet un nekarsējiet mikroviļņu krāsnī veselas jēlas vai vā-
rītas 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 fritēša-
nai. 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 lies-
mas.
Darbiniet mikroviļņu krāsni tikai atbilstoši norādījumiem šajā lieto-
šanas pamācībā, nemēģiniet to darbināt savādāk.
Neraujiet aiz strāvas vada, lai atvienotu mikroviļņu krāsni no maiņ-
strāvas rozetes.
Kad uzglabāsiet mikroviļņu krāsni, vaļīgi satiniet vadu. Neaptiniet 
vadu ap mikroviļņu krāsni.
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BRĪDINĀJUMI
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 “Stollar” servisa centrs nav veicis tās 
remontu. Sevišķi svarīgi, lai durvis varētu pareizi aizvērt, 
un nav bojājumu šādiem elementiem: (1) Durvis (saliektas), 
(2) eņģes un slēgi (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 “Stollar” servisa 
centra speciālisti drīkst veikt jebkādu tehnisko apkopi vai 
remontu, kurā noņem vāku, kas aizsargā pret mikroviļņu 
enerģijas iedarbību.
Bērni drīkst lietot mikroviļņu krāsni bez uzraudzības tikai 
tad, ja bērni saņēmuši pietiekamus norādījumus par ierīces 
drošu lietošanu un saprot nepareizas lietošanas radītos 
riskus.
Kad ierīce tiek darbināta kombinācijas režīmā, bērni 
drīkst lietot mikroviļņu krāsni tikai pieaugušā uzraudzībā 
paaugstinātās temperatūras dēļ.
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UZMANĪBU!
Lietošanas laikā un pēc tam virsmas var būt karstas.

UZMANĪBU!
Ja ierīce netiks uzturēta tīra, tās virsmas kvalitāte var 
pasliktināties, ietekmējot ierīces kalpošanas laiku un radot 
bīstamu situāciju risku.

W

W

STOLLAR IESAKA VISPIRMS RŪPĒTIES PAR DROŠĪBU LV

NORĀDĪJUMI PAR ZEMĒŠANU
Šai ierīcei ir jābūt zemētai. Šī mikroviļņu krāsns ir aprīkota ar 
strāvas vadu, kurā ir zemējuma vads ar zemējuma spraudni. Tas 
ir jāpieslēdz pie pareizi uzstādītas un zemētas maiņstrāvas roze-
tes. Ja radies īssavienojums, zemējums samazina strāvas trieciena 
saņemšanas risku, ļaujot strāvai aizplūst pa zemējuma vadu. 
Ieteicams mikroviļņu krāsni pieslēgt pie atsevišķas ķēdes. 
Augstsprieguma lietošana ir bīstama, un var izraisīt ugunsgrēku vai 
citu negadījumu, kas bojās mikroviļņu krāsni. 

BRĪDINĀJUMS 
Zemējuma spraudņa nepareiza lietošana var radīt strāvas 
trieciena risku.

•
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TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI

JAUDAS PATĒRIŅŠ 230-240 V, 50 Hz, 1200W

IZEJA 800 W

ĀRĒJIE IZMĒRI 262 mm (A) x 452 mm (P) x 339 mm (Dz)

MIKROVIĻŅU KRĀSNS IETILPĪBA 20 litri

NETO SVARS Apmēram 10,5 kg

Šie tehniskie raksturlielumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
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IEPAZĪSTIET
savu Stollar Express Wave SMO 620

Vadības panelis

Durvju atbrīvošanas taustiņš

Durvju drošas bloķēšanas sistēma

Skatlodziņš

Veltņu balsts

Stikla paliktnis

Viļņu vadīkla 
Lūdzu, nenoņemiet vizlas plāksnes pārsegu no 
viļņu vadīklas.

Displejs 
Parāda izvēlēto gatavošanas laiku, jaudu, svaru vai 
porciju skaitu, indikatorus un pašreizējo laiku.

POWER (Jauda) 
Izmanto gatavošanas jaudas līmeņa iestatīšanai.

MULTI STAGE (Vairākposmu gatavošana) 
Izmanto, lai vienlaikus iestatītu vairākas gatavo-
šanas programmas. Lampiņa izgaismosies, lai 
norādītu atbilstošo gatavošanas posmu. 

CLOCK (Laiks)  
Izmanto, lai pārbaudītu pulksteni gatavošanas 
laikā.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

IEPAZĪSTIET SAVU STOLLAR ExPRESS WAVE SMO 620

I
J
K
L
M
N
O

H

C BE F GC D

SELECT (Izvēle) 
Automātiski iestata gatavošanas laiku izvēlētajiem 
produktiem un svaram.

START|EXPRESS (Sākšana|ātra sākšana) 
Piespiediet, lai sāktu darboties gatavošanas 
programma. 
Piespiediet vairākas reizes, lai sāktu ātro gatavoša-
nu, iepriekš neiestatot jaudas līmeni un gatavoša-
nas laiku.

WEIGHT|TIME (Svars|laiks) 
Izmanto, lai iestatītu pulksteni, gatavošanas laiku 
un svaru vai porciju skaitu. 

STOP|CANCEL (Pārtraukšana|atcelšana) 
Piespiediet, lai atceltu iestatījumu vai atiestatītu 
ierīci. 
Vienreiz piespiediet, lai apturētu (uz laiku pārtrauk-
tu) gatavošanu, vai piespiediet divreiz, lai pilnībā 
atceltu gatavošanu.  
Izmanto, lai aktivētu bērnu pieejas bloķēšanas 
funkciju.

L.

M.

N.

O.

A
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STOLLAR ExPRESS WAVE SMO 620 DARBINĀŠANA LV

PIRMS LIETOŠANAS PIRMO REIZI
Pirms pirmās lietošanas reizes noņemiet visas reklāmas 
uzlīmes un iepakojuma materiālus.

Uzmanīgi izsaiņojiet mikroviļņu krāsni un saglabā-
jiet 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 ziepj-
ūdenī, noskalojiet tīrā ūdenī, pēc tam rūpīgi nosusiniet. 
Noslaukiet mikroviļņu krāsns iekšpusi un ārpusi ar 
mīkstu, mitru drānu, pēc tam rūpīgi nosusiniet.

STIKLA PALIKTŅA SALIKŠANA UN 
MIKROVIĻŅU KRĀSNS IESLĒGŠANA

Novietojiet veltņu balstu mikroviļņu krāsns nodalī-
juma apakšdaļas iedobumā.

Novietojiet stikla paliktni paredzētajā vietā, lai tā 
iedobumi sakristu ar iedobumiem mikroviļņu krās-
ns nodalījuma apakšdaļas vārpstas iedobumiem.

Pieslēdziet strāvas vadu pie 230 V vai 240 V maiņ-
strāvas rozetes. Ieslēdziet ierīci. Mikroviļņu krāsns 
ir ieslēgta.

UZSTĀDĪŠANA
Izvēlieties līdzenu virsmu, kas nodrošina pietie-
kamu brīvo vietu gaisa ieplūdes un/vai izplūdes 
atverēm. Novietojiet mikroviļņu krāsni uz līdzenas, 
stabilas virsmas, kas spēj izturēt pašas ierīces un 
tajā maksimāli smagākā pagatavojamā ēdiena 
kopējo svaru.

Ierīces aizmugurējai virsmai ir jābūt vērstai pret 
sienu. Vismaz 10 cm brīvai vietai ir jābūt mikroviļņu 
krāsns aizmugurē un 5 cm abos sānos.

Neatvienojiet kājas no mikroviļņu krāsns apakš-
daļas.

1.

2.

3.

1.

2.

•

Gaisa ieplūdes un/vai izplūdes atveru bloķēšana var 
bojāt mikroviļņu krāsni.

Novietojiet mikroviļņu krāsni pēc iespējas tālāk no 
radiouztvērējiem un TV.

Mikroviļņu krāsns darbība var traucēt radiouztvērē-
ja vai TV uztveršanu.

Pieslēdziet mikroviļņu krāsni pie standarta maiņ-
strāvas rozetes. Pārliecinieties, ka maiņstrāvas tīkla 
spriegums un frekvence atbilst uz ierīces norādīta-
jam darbināšanas spriegumam un frekvencei.

BRĪDINĀJUMS
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.

BRĪDINĀJUMS
Pārbaudiet mikroviļņu krāsni, lai atrastu 
iespējamos bojājumus, piemēram, 
nesavietotas vai saliektas durvis, bojātas 
durvju blīves un blīvēšanas virsma, 
salauztas vai vaļīgas durvju eņģes un 
slēgi, iespiedumi mikroviļņu krāsns 
nodalījumā vai uz durvīm. Ja ir jebkādi 
bojājumi, nedarbiniet mikroviļņu krāsni, 
un sazinieties ar “Stollar” servisa centru.

BRĪDINĀJUMS
Nemērciet mikroviļņu krāsni, strāvas 
vadu vai spraudni ūdenī vai citā 
šķidrumā.

3.

4.

5.

6.

W

W

W
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PULKSTEŅA IESTATĪŠANA
Kad ierīce ir ieslēgta, vienreiz vai divreiz piespiediet 
CLOCK taustiņu, lai ciparu pulkstenim iestatītu 12 vai 
24 stundu ciklu.

Piemērs: Lai iestatītu plkst. 8.30
Vienreiz vai divreiz piespiediet CLOCK taustiņu

Pagrieziet WEIGHT|TIME riteni, lai norādītu stundas 
ciparu 8.

Piespiediet CLOCK taustiņu.

Pagrieziet WEIGHT|TIME riteni, lai norādītu minūšu 
ciparus, līdz ekrānā parādās: 30.

Piespiediet CLOCK, lai apstiprinātu iestatījumu. 

PIEBILDE

Lai pārbaudītu pulksteni gatavošanas laikā, 
vienreiz piespiediet CLOCK taustiņu.

GATAVOŠANA MIKROVIĻŅU 
KRĀSNĪ
Izvēlieties atšķirīgu mikroviļņu jaudas līmeni un iestatiet 
vēlamo gatavošanas laiku. Varat izvēlēties piecus 
jaudas līmeņus. Lai izvēlētos jaudu, turpiniet piespiest 
POWER taustiņu. Maksimālais gatavošanas laiks mikro-
viļņu krāsnī ir 95 minūtes.

Mikroviļņu jaudas līmeņi

PIESPIEDIET  
POWER TAUSTIŅU

MIKROVIĻŅU 
JAUDA 

DISPLEJS

1 reize 100% 100

2 reizes 80% 80

3 reizes 60% 60

4 reizes 40% 40

5 reizes 20% 20

Piemērs: 2 minūšu gatavošanai izvēlieties 
60% jaudu.

Atveriet durvis un ievietojiet produktu mikroviļņu 
krāsnī, aizveriet durvis.

Trīs reizes piespiediet POWER taustiņu, lai iestatītu 
nepieciešamo jaudas līmeni. 

Pagrieziet WEIGHT|TIME līdz 2:00.

Piespiediet START|EXPRESS taustiņu.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

PIEBILDE

Jaudas līmeni var pārbaudīt gatavošanas laikā, 
piespiežot POWER taustiņu.

ĀTRĀ GATAVOŠANA
Ātrās gatavošanas režīmā varat vairākas reizes pieskar-
ties START|EXPRESS taustiņam, lai iestatītu gatavoša-
nas laiku, pēc tam mikroviļņu krāsns darbināsies ar 
maksimālo jaudu.

Maksimālais iestatāmais laiks ir 10 minūtes, katrreiz 
piespiežot START|EXPRESS taustiņu pat gatavošanas lai-
kā, gatavošanas laiks tiks pagarināts par 30 sekundēm.

ATSALDĒŠANA MIKROVIĻŅU 
KRĀSNĪ

Atsaldēšanai nepieciešamais enerģijas daudzums 
ir ievērojami mazāks nekā gatavošanai, mikroviļņi 
izraisa produkta ledus izkušanu, nevis produkta 
sasilšanu.

Pirms gaļas atsaldēšanas izņemiet to no saldēšanas 
kamerai paredzētā maisiņa vai iztiniet, lai novērstu 
gaļas sautēšanos kondensātā, kas gaļas atkausēša-
nās laikā uzvārīsies, izraisot gaļas krāsas maiņu līdz 
pelēkai un tās sautēšanos. Lai saldētu gaļu varētu 
iztīt, atsaldējiet to dažas minūtes, tādējādi aptīto 
materiālu var viegli noņemt.

Izņemiet gaļu no stiroputu tvertnes, jo tā nav 
paredzēta lietošanai mikroviļņu krāsnī.

Novietojiet gaļu uz paliktņa ar noteces trauku, 
kurā uztvert sulas. Vai arī novietojiet uz šķīvja, ko 
var lietot mikroviļņu krāsnī, ar absorbējoša papīra 
pārklājumu un uzlieciet šķīvi uz otrādi apgrieztas 
bļodas vai tases.

Skatiet lietošanas pamācībā par tās ieteicamo 
iestatījumu un laiku.

Pārbaudiet gaļu visā atsaldēšanas laikā. Kad gaļas 
ārējie gabali ir atsaldēti, izņemiet tos no iepakoju-
ma. Ja gaļas malas ir siltas, pārtrauciet atsaldēšanu 
mikroviļņu krāsnī un ļaujiet gaļai dažas minūtes 
atdzist vai līdz brīdim, kad malas ir atkal aukstas.

Pēc atsaldēšanas uzreiz ir jāsāk gaļas pagatavoša-
na. Neatstājiet to ilgu laiku istabas temperatūrā vai 
ledusskapī.

•

•

•

•

•

•

•
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LV

ATSALDĒŠANA PĒC SVARA
Pagrieziet WEIGHT|TIME pretēji pulksteņa rādītāju kus-
tības virzienam, lai aktivētu atsaldēšanas iestatījumu, 
pēc tam pagrieziet WEIGHT|TIME pulksteņa rādītāju 
kustības virzienā, lai ievadītu svaru (100 g~1800 g). 

Atveriet durvis un ievietojiet produktu mikroviļņu 
krāsnī, aizveriet durvis.

Pagrieziet WEIGHT|TIME pretēji pulksteņa rādītāju 
kustības virzienam, lai izvēlētos atsaldēšanas 
funkciju.

Pagrieziet WEIGHT|TIME pulksteņa rādītāju 
kustības virzienā, lai ievadītu atsaldējamā produkta 
svaru.

Pieskarieties START|EXPRESS taustiņam.

PIEBILDE 

Atsaldēšanas programmas darbības laikā 
atskanēs sistēmas skaņas signāli, lai lietotā-
jam atgādinātu apgriezt produktu otrādi, pēc 
tam piespiediet START|EXPRESS, lai turpinātu 
atsaldēšanu.

VAIRĀKPOSMU GATAVOŠANA
Var iestatīt maksimāli divus gatavošanas posmus. Šī 
mikroviļņu krāsns ļauj iestatīt divus dažādus gatavoša-
nas posmus, katram savu ilgumu un jaudas līmeni.

Atveriet durvis un ievietojiet produktu mikroviļņu 
krāsnī, aizveriet durvis.

Vairākas reizes piespiediet POWER taustiņu, lai 
iestatītu nepieciešamo jaudas līmeni.

Pagrieziet WEIGHT|TIME, lai iestatītu nepieciešamo 
gatavošanas laiku.

Vienreiz pieskarieties MULTI STAGE taustiņam.

Vairākas reizes piespiediet POWER taustiņu, lai 
vēlreiz iestatītu nepieciešamo jaudas līmeni.

Pagrieziet WEIGHT|TIME, lai iestatītu nepieciešamo 
gatavošanas laiku.

Pieskarieties START|EXPRESS taustiņam.

PIEBILDE 

Kad iestatāt otro posmu, gatavošanas laiku var 
ievadīt tikai pēc POWER taustiņa piespiešanas 
vienu reizi.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

AUTOMĀTISKĀ GATAVOŠANA
Izvēlieties ēdiena tipu un porcijas izmēru, pagatavojiet 
daudzus savus iemīļotos ēdienus, bez nepieciešamības 
regulēt gatavošanas laiku un jaudas līmeni.

Piemērs: 400 g zivju pagatavošana.
Sešas reizes piespiediet SELECT taustiņu.

Pagrieziet WEIGHT|TIME riteni, lai norādītu 400 g 
svaru.

Piespiediet START|EXPRESS taustiņu.

Automātiskās gatavošanas izvēlne

KODS PRODUKTS/GATAVOŠANAS REžĪMS

1 Piens/kafija (200 ml/tase)

2 Rīsi (g)

3 Pasta (g)

4 Kartupeļi (230g/porcija)

5 Uzkarsēšana (g)

6 Zivs (g)

7 Pica (g)

8 Popkorns (99 g)

PIEBILDE

Pagrieziet WEIGHT|TIME riteni, lai norādītu 
svaru vai ēdiena porciju skaitu.

Automātiskās gatavošanas rezultāts ir 
atkarīgs no, piemēram, produkta formas un 
izmēra, personiskās gaumes par noteiktu 
ēdienu gatavību un pat tā, cik labi produkts ir 
ievietots mikroviļņu krāsnī. Ja rezultāts nešķiet 
apmierinošs, noregulējiet atbilstoši gatavoša-
nas laiku.

Lai pagatavotu spageti, pirms gatavošanas 
pievienojiet vārošu ūdeni.

1.

2.

3.

•

•

•
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PADOMI PAR AUTOMĀTISKĀS 
IZVĒLNES IESTATĪJUMIEM

Automātiskā uzsildīšana
Tiks aprēķināts nepieciešamais laiks, lai uzsildītu 
produktu virs 75˚C temperatūras. Novietojiet produktu 
tvertnē, kas piemērota mikroviļņu krāsnij, un uzlieciet 
piemērotu vāku, pārtikas plēvi ar atverēm vai absorbē-
jošu papīru.

Zivis
Vienmērīgi izklājiet zivs filejas gabalus uz mikroviļņu 
krāsnij piemērota šķīvja. Novietojiet šķīvi uz paliktņa vai 
otrādi apgrieztas bļodas. Uzlieciet lietošanai mikroviļņu 
krāsnī piemērotu vāku vai pārklājiet ar pārtikas plēvi, 
kurā ir atveres.

Makaroni
Izvēlieties pietiekami lielu bļodu, kas piemērota 
mikroviļņu krāsnij, lai tajā varētu ieliet atbilstošo ūdens 
daudzumu. Pārliecinieties, ka ūdens nav vairāk par ¾ 
no bļodas tilpuma. Tas novērš vāroša ūdens izlīšanu un 
applaucēšanas risku.

Kartupeļi
3–4 reizes ieduriet katrā kartupelī ar dakšiņu un sakār-
tojiet tos pie rotējošā paliktņa ārmalas.

Pica
Uzklājiet uz rotējošā paliktņa absorbējošu papīru. No-
vietojiet uz tā picas šķēles. Tas neļaus garozai samirkt.

BĒRNU PIEEJAS BLOĶĒŠANAS 
FUNKCIJA
Izmanto, lai novērstu iespēju maziem bērniem darbināt 
mikroviļņu krāsni bez uzraudzības. Displeja ekrānā pa-
rādīsies CHILD SAFETY LOCK indikators, un mikroviļņu 
krāsni nebūs iespējams darbināt, kamēr ir iestatīta 
BĒRNU PIEEJAS BLOĶĒŠANA.

Lai iestatītu BĒRNU PIEEJAS BLOĶĒŠANU: Piespiediet 
un 3 sekundes turiet piespiestu STOP/CANCEL taustiņu, 
atskan skaņas signāls un izgaismojas LOCK indikators.

Lai atceltu BĒRNU PIEEJAS BLOĶĒŠANU: Piespiediet un 
3 sekundes turiet piespiestu STOP/CANCEL taustiņu, 
līdz displejā nozūd bloķēšanas indikators.

GATAVOŠANAS BEIGU 
ATGĀDINĀJUMA FUNKCIJA
Kad gatavošana ir pabeigta, atskan skaņas signāls un 
displejā parādās LED indikators “END”. 

Signāls skanēs ik pēc 2 minūtēm, atgādinot par gata-
vošanas pabeigšanu, līdz piespiedīsiet STOP/CANCEL 
taustiņu vai atvērsiet ierīces durvis. 

PADOMI UN NORĀDĪJUMI

Daži svarīgi padomi par gatavošanu, 
izmantojot MIKROVIĻŅUS
Lai palīdzētu izkliedēt enerģiju produktā, lai to pagata-
votu vienmērīgi, ievērojiet šos noderīgos padomus.

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.

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

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

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

Izmantojiet apaļas formas šķīvjus, kas pare-
dzēti 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.

Ar nelieliem folijas gabaliem aizklājiet enerģiju 
visvairāk piesaistošās vietas, piemēram, vistu 
spārnu galus un kvadrāta formas šķīvju stūrus. Tā 
atstaros mikroviļņus, tādējādi novēršot produkta 
pārgatavošanu un izžūšanu.

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, pārklā-
jiet produktus ar papīra dvieli.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Lai vienmērīgi izkliedētu siltumu un paātrinātu 
pagatavošanu, vienreiz vai divreiz samaisiet pro-
duktus no šķīvja ārmalas līdz vidum.

Kamēr pagatavojat ar mikroviļņiem, vienreiz 
apgrieziet otrādi vidējos un lielos gabalus. Tas 
nodrošina mikroviļņu vienmērīgu iedarbību.

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.

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

Produktu iekšējā temperatūra turpina paaugstinā-
ties, tādēļ to pagatavošana turpinās arī pēc izņem-
šanas no mikroviļņu krāsns. Labāk ir nepietiekami 
pagatavot ēdienu, jo tā pagatavošana turpināsies 
arī pēc izņemšanas no mikroviļņu krāsns.

8.

9.

10.

11.

12.

MIKROVIĻŅU KRĀSNIJ PIEMĒROTIE 
VIRTUVES PIEDERUMI

Tvertnēm, plātnēm, šķīvjiem u. c. mikroviļņu krāsnī 
ievietotajiem traukiem vienmēr ir jābūt paredzē-
tiem 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 iesta-
tījumu. 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.

Nelietojiet mikroviļņu krāsnī metāla tvertnes un 
piederumus.

•

•

•

Vispārīga norāde pareizo virtuves piederumu izvēlē

VIRTUVES TRAUKI PIEMĒROTI LIETOŠANAI MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ

Karstumizturīgs stikls Jā

Karstumneizturīgs stikls Nē

Karstumizturīga keramika Jā

Mikroviļņu krāsnij piemērots plastmasas šķīvis Jā

Papīra dvielis Jā

Metāla tvertne Nē

Metāla statīvs Nē

Alumīnija folija un folijas tvertnes Nē

LVSTOLLAR ExPRESS WAVE SMO 620 DARBINĀŠANA
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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. Nelieto-
jiet 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 mikroviļņu 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. Nomaz-
gājiet 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 “Stollar” servisa centrā.

Neizmetiet šo ierīci sadzīves atkritumos, bet nogā-
dājiet to vietējās pašvaldības atbilstošā savākšanas 
punktā.

Ja uzglabāsiet mikroviļņu krāsni, piespiediet STOP/
CANCEL 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. Uzglabājiet mikroviļņu krāsni vertikālā 
stāvoklī.

PIRMS VĒRŠANĀS SERVISA CENTRĀ
Pārliecinieties, ka mikroviļņu krāsns ir pareizi pie-
slēgta 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 dar-
bojas pareizi, ar citu ierīci pārbaudiet maiņstrāvas 
rozeti.

Pārliecinieties, ka vadības panelis ir pareizi ieprog-
rammēts un taimeris ir iestatīts.

Pārliecinieties, ka durvis ir kārtīgi aizvērtas, un dar-
bojas drošas bloķēšanas sistēma. Pretējā gadījumā 
mikroviļņu enerģija neplūdīs mikroviļņu krāsnī.

PIEBILDE

Ja minētās darbības neatrisināja situāciju, sazi-
nieties ar “Stollar” servisa centru. NEMĒĢINIET 
paši noregulēt vai remontēt mikroviļņu krāsni.

•

•

•

•

•

•
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•

APKOPE UN TĪRĪŠANA
Stollar Express Wave SMO 620
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IESPĒJAMĀ PROBLĒMA VIENKĀRŠS RISINĀJUMS

Mikroviļņu krāsns rada televīzijas 
uztveršanas traucējumus.

Darbināšanas laikā var rasties radio un TV uztveršanas traucējumi. 
Līdzīgus traucējumus dažkārt rada putekļsūcēji, blenderi utt.

•

Mikroviļņu krāsns lampa izgaismo-
jas blāva.

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

•

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

Darbināšanas laikā var rasties tvaiks. Lielākā daļa izplūdīs pa ventilāci-
jas 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 var 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 uzstā-
dīts, vai tas ir jānotīra.

• Novietojiet vēlreiz un notīriet, 
ja nepieciešams.

•

PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Stollar Express Wave SMO 620

LVPROBLĒMU NOVĒRŠANA
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„Stollar“ labai rūpinasi sauga. Vartotojams skirtus produktus mes 
kuriame ir gaminame, visų pirma galvodami apie jūsų, mūsų brangių 
klientų, saugą. Mes taip pat prašome naudojantis elektros prietai-
sais būti atidiems bei imtis toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite visą ins-
trukciją ir pasilikite ją, kad, reikalui esant, galėtumėte pasinaudoti.
„Stollar“ mikrobangų krosnelę naudodami pirmą kartą, nuimkite 
ir saugiai pašalinkite visas pakuotės medžiagas bei reklaminius 
lipdukus.
Kad išvengtumėte mažų vaikų užspringimo pavojaus, nuimkite 
ir saugiai sutvarkykite ant mikrobangų krosnelės maitinimo laido 
kištuko uždėtą apsauginį užvalkalą.
Veikiančios mikrobangų krosnelės nestatykite šalia baro ar stalo 
krašto. Pasirūpinkite, kad paviršius, ant kurio statysite prietaisą, 
būtų lygus, švarus bei sausas ir ant jo nebūtų jokių kitų medžiagų.
Mikrobangų krosnelės nestatykite ant įkaitusių dujinių ar elektrinių 
kaitviečių arba šalia jų ir ten, kur ji galėtų paliesti įkaitusią orkaitę.
Naudodamiesi mikrobangų krosnele, užtikrinkite, kad virš jos ir 
aplink ją iš visų pusių galėtų laisvai judėti oras (žr. 27 psl. esančio 
skyrelio „Montavimas“ 2 punktą).
Prietaiso nestatykite prie pat sienų ar aukštai temperatūrai jautrių 
medžiagų, pavyzdžiui, audinių ar užuolaidų.

•

•

•

•

•

•

•

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS
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Mikrobangų krosnelės nenaudokite ant metalinio paviršiaus, pa-
vyzdžiui, ant plautuvės nusausinimo plokštės.
Prieš jungdami prie elektros tinklo ir naudodami mikrobangų kros-
nelę, įsitikinkite, kad ji tinkamai surinkta. Nenaudokite krosnelės 
be sukamojo padėklo ritinėlių ir paties stiklinio sukamojo padėklo. 
Įsitikinkite, kad sukamasis padėklas teisingai įstatytas į sukamojo 
veleno išdrožas.
Mikrobangų krosnelės negalima jungti per išorinį laikmatį ar atski-
rą nuotolinio valdymo sistemą.
Mikrobangų krosnelės nenaudokite be jos kameroje esančių mais-
to produktų ar vandens. Įjungus tuščią mikrobangų krosnelę, ji 
gali sugesti.
Veikiančios mikrobangų krosnelės nepalikite be priežiūros.
Nelieskite karštų paviršių. Prieš perkeldami mikrobangų krosnelę ar 
valydami kokias nors dalis, palaukite, kol ji atvės.
Ant mikrobangų krosnelės nedėkite ir nelaikykite jokių daiktų.
Prieš perkeldami mikrobangų krosnelę, kai ja nesinaudojate, palie-
kate be priežiūros ar ruošiatės ardyti, valyti ar padėti į saugojimo 
vietą, ją išjunkite ir iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką.
Prietaisas turi būti švarus. Laikykitės šioje knygelėje (32 psl.) pa-
teiktų valymo nurodymų.
Kai mikrobangų krosnele nesinaudojate, ją išjunkite, paspausda-
mi mygtuką STOP/CANCEL, išjunkite prie maitinimo lizdo esančiu 
jungikliu ir iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką.
Prieš valydami, išjunkite mygtuku STOP/CANCEL, išjunkite prie 
maitinimo laido esančiu jungikliu, iš elektros tinklo lizdo ištraukite 
kištuką ir atjunkite maitinimo laidą.

•

•

•

•
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SVARBIOS SAUGOS TAISYKLĖS NAUDO-
JANTIS VISAIS ELEKTROS PRIETAISAIS

Prieš naudojimą išvyniokite visą maitinimo laidą.
Kad išvengtumėte elektros šoko, nemerkite prietaiso, maitinimo 
laido ar šakutės į vandenį ar kokį kitą skystį.
Žiūrėkite, kad maitinimo laidas nebūtų pakibęs ant stalo krašto, 
nesiliestų prie karštų paviršių, nesusimazgytų.
Šis prietaisas nėra skirtas naudoti žmonėms (įskaitant vaikus) su 
ribotais fiziniais, jutiminiais ir protiniais gebėjimais, taip pat ne-
turintiems patirties ir žinių žmonėms be asmenų, atsakingų už jų 
saugumą, priežiūros ir vadovavimo.
Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
Rekomenduojama reguliariai tikrinti prietaisą. Nenaudokite prietai-
so, jeigu kaip nors yra pažeistas maitinimo laidas, šakutė arba pats 
prietaisas. Prietaisą patikrinkite ir/arba suremontuokite artimiausia-
me įgaliotame bendrovės „Stollar“ techninės priežiūros centre.
Bet kokį priežiūros darbą, išskyrus valymą, galima atlikti tik įgalio-
tame bendrovės „Stollar“ techninės priežiūros centre.
Šis prietaisas yra skirtas naudoti tik buityje. Prietaisą naudokite 
tik pagal paskirtį. Nenaudokite prietaiso judančiose transporto 
priemonėse, taip pat laivuose. Prietaisą naudokite tik patalpose. 
Netinkamas prietaiso naudojimas gali baigtis traumomis.
Papildomam saugumui naudojantis elektros prietaisais užtikrin-
ti rekomenduojama sumontuoti diferencijuotos apsaugos įtaisą 
(apsauginį išjungiklį). Prietaiso maitinimo tinkle rekomenduojama 
įrengti apsauginį išjungiklį, kurio darbinė srovė neviršytų 30 mA. 
Pasikonsultuokite su elektriku.

•
•
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SPECIALŪS MIKROBANGŲ KROSNELEI 
TAIKOMI SAUGOS REIKALAVIMAI

Po kiekvieno naudojimo krosnelės ertmę iššluostykite minkštu 
drėgnu skudurėliu. Jeigu krosnelėje liks maisto likučių, riebalų ar 
taukų, ji gali perkaisti ir pradėti dūmyti ar net užsidegti.
Mikrobangų krosnelę reikia reguliariai išvalyti ir pašalinti visus jos 
ertmėje prisitaškiusius maisto likučius. Neužtikrinus krosnelės šva-
ros, gali sugesti jos paviršiai, sutrumpėti tarnavimo trukmė ir gali 
susidaryti pavojinga situacija.
Jeigu sugenda mikrobangų krosnelės durelių sandarikliai ar kiti ele-
mentai, mikrobangų krosnelės negalima naudoti tol, kol jos neap-
žiūrėjo ir (arba) nesutaisė įgaliotasis „Stollar“ priežiūros centras.
Mikrobangų krosnelė yra skirta maisto produktams ir gėrimams 
šildyti. Džiovinant maisto produktus ar drabužius ir kaitinant arba 
šildant pagalvėles, šlepetes, kempines, drėgnus drabužius ir pana-
šius daiktus, kyla susižeidimo, užsiliepsnojimo ir gaisro pavojus.
Įsitikinkite, kad visi maisto indai ir (arba) lėkštės yra tinkami nau-
doti mikrobangų krosnelėje. Tai reikia padaryti, prieš ruošiantis 
maistą šildyti ar gaminti mikrobangų krosnelėje. Jeigu indai gali 
užsiliepsnoti, mikrobangų krosnelėje šildomus ar ruošiamus maisto 
produktus ir skysčius stebėkite visą laiką.
Mikrobangų krosnelėje naudojami indai ir lėkštės turi neišsikišti iš 
už stiklinio sukamojo padėklo ribų, nes tai trukdys padėklui suktis 
ir maisto produktai bus netolygiai paruošti. 
Skysčių ar kitų maisto produktų negalima šildyti uždaruose induo-
se, nes šie gali sprogti.
Gali atrodyti, kad tam tikri indai ir (arba) lėkštės tinka naudoti 
mikrobangų krosnelėje, tačiau jie gali būti padengti glazūra, kuri 
sugeria mikrobangų energiją, perkaista, ir dėl to indas sutrūkinėja. 
Glazūra taip pat gali neleisti maisto produktams įkaisti (būti pa-
ruoštiems).
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Maisto produktų ir (arba) skysčių negalima šildyti ar ruošti tiesiai 
ant sukamojo padėklo. Prieš dedant ant stiklinio sukamojo pa-
dėklo, maisto produktus ir (arba) skysčius reikia sudėti į tinkamą 
mikrobangoms atsparų indą.
Maisto produktų ir (arba) skysčių negalima šildyti ir ruošti plastiki-
nėse ar popierinėse dėžutėse ar krepšeliuose, nebent gamintojas 
būtų nurodęs, kad jie tam tinka; kitaip dėžutės gali sprogti ar 
užsiliepsnoti.
Nuo pakuotės reikia nuimti metalines apkabas ar virveles, nes šios 
gali sukelti kibirkščiavimą ir (arba) gaisrą.
Ruošiamo maisto nevyniokite į perdirbtą popierių ar virtuvinius 
popierinius rankšluosčius. Perdirbtame popieriuje gali būti mažų 
metalo ar kitokių nešvarumų, kurie gali sukelti kibirkščiavimą ir 
(arba) gaisrą.
Mikrobangų krosnelėje nenaudokite metalinių indų ar reikmenų, 
nes šie gali sukelti kibirkščiavimą ir (arba) gaisrą.
Naudokite tik mikrobangų krosnelėms pritaikytus reikmenis.
Mikrobangų krosnelėje nenaudokite maistui skirtos folijos, nes ji 
gali sukelti kibirkščiavimą ir (arba) gaisrą.
Prieš dėdami į mikrobangų krosnelę skysčius ir (arba) maisto pro-
duktus, nuo indų nuimkite dangčius.
Prieš mikrobangų krosnelėje šildydami kūdikiams maitinti skirtus 
buteliukus ar stiklainius su maistu, nuo jų nuimkite dangtelius. Kad 
nenusidegintumėte ir nenusiplikytumėte sušildytu maistu, prieš jį 
patiekdami, indo turinį pamaišykite arba papurtykite.
Prieš valgydami, gerdami ir patiekdami kitiems asmenims, ypač 
vaikams, neįgaliesiems ar seniems žmonėms, mikrobangų krosne-
lėje šildytą ar ruoštą maistą ar gėrimą, patikrinkite jo temperatūrą.

•
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Mikrobangų krosnelėje šildant skysčius ir gėrimus, gali pasireikšti 
uždelstas pratrūkstantysis užvirimas. Bet kokius indus su karštais 
skysčiais ar gėrimais kilnokite atsargiai.
Mikrobangų krosnelėje nešildykite kukurūzų spragėsių, nebent jie 
būtų supakuoti naudojimui mikrobangų krosnelėje. Spraginant 
kukurūzus, gali likti nesprogusių grūdų, kurie perkepa ir sudega. 
Nenaudokite aliejaus, nebent tai rekomenduotų gamintojas. Ne-
spraginkite ilgiau nei nurodo gamintojas (spraginimas turi trukti ne 
ilgiau kaip 3 minutes). Spraginant ilgiau, kukurūzai gali apsvilti ar 
užsidengti.
Prieš ruošdami maisto produktus su plėvele (pavyzdžiui, bulves, 
viščiukų kepenėles, kiaušinio trynius, austres ir t. t.), plėvelę keliose 
vietose pradurkite šakute ar kitu įrankiu.
Mikrobangų krosnelėje negalima ruošti ar šildyti šviežių kiaušinių 
su lukštu arba kietai virtų kiaušinių, nes jie gali sprogti, juos ruo-
šiant, baigiant ruošti ar išimant iš mikrobangų krosnelės.
Mikrobangų krosnelėje nešildykite kepimui ar gruzdinimui skirto 
aliejaus ar taukų. Tai darant, gali perkaisti ir (arba) užsiliepsnoti 
mikrobangų krosnelė ir (arba) aliejus.
Pastebėję dūmus, išjunkite mikrobangų krosnelę ir iš elektros tin-
klo lizdo ištraukite kištuką. Kol nenuslopo liepsna, durelių neatida-
rykite.
Nebandykite mikrobangų krosnelės naudoti kitaip, nei aprašyta 
šioje instrukcijoje.
Mikrobangų krosnelės maitinimo laido kištuką ištraukdami iš elek-
tros tinklo lizdo, netraukite už laido.
Mikrobangų krosnelę padėję į saugojimo vieną, šalia suvyniokite 
laidą. Laido nevyniokite apie mikrobangų krosnelę.
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DĖMESIO!
Nebandykite mikrobangų krosnelės naudoti su atviromis 
durelėmis, nes jus gali neigiamai paveikti mikrobangų 
energija. Jokiu būdu nebandykite apeiti apsauginių 
blokavimo įtaisų ar juos išjungti.
Tarp krosnelės korpuso priekinio paviršiaus ir durelių 
nedėkite jokių daiktų ir neleiskite, kad ant sandarinamųjų 
paviršių susikauptų nešvarumai ar valiklio likučiai.
Skysčių ir kitų maisto produktų negalima šildyti uždaruose 
induose, nes šie gali sprogti.
Jeigu durelės ar durelių tarpikliai pažeisti, krosnelės 
negalima naudoti tol, kol jos nesutaisys „Stollar“ priežiūros 
centras. Labai svarbu, kad krosnelės durelės užsidarytų 
teisingai ir nebūtų pažeisti šie elementai: (1) durelės 
(įlinkę), (2) lankstai ir skląsčiai (sulūžę ar atsipalaidavę), (3) 
durelių sandarikliai ir sandarinamieji paviršiai.
Tarp mikrobangų krosnelės durelių ir korpuso dalies, su 
kuria liečiasi durelės, nedėkite jokių pašalinių daiktų, nes 
per daug nutekės mikrobangų energija.
Bet kokie priežiūros ar remonto darbai, kurių metu reikia 
nuimti nuo mikrobangų poveikio saugantį korpusą, 
visiems, išskyrus „Stollar“ priežiūros centrą, kelia pavojų.
Neprižiūrimi vaikai krosnele gali naudotis tik tada, kai 
gauna atitinkamus nurodymus ir sugeba saugiai naudotis 
krosnele bei supranta, kokie pavojai kyla, krosnelę 
naudojant neteisingai.
Kai prietaisas naudojamas kombinuotu režimu, vaikai 
krosnele gali naudotis tik prižiūrimi suaugusiųjų, nes 
susidaro aukšta temperatūra.
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ATSARGIAI!
Naudojimo metu ir po to paviršiai gali būti karšti.

ATSARGIAI!
Jeigu nepalaikoma gera prietaiso švara, jo paviršiai gali 
sugesti ir dėl to gali sutrumpėti prietaiso tarnavimo trukmė 
bei susidaryti pavojinga situacija.

W

W
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ĮŽEMINIMO NURODYMAI
Šis prietaisas turi būti įžemintas. Ši krosnelė turi kabelį su įžemini-
mo laidu ir įžeminimo kontaktą turinčiu kištuku. Ją reikia prijungti 
prie tinkamai įrengto ir įžeminto elektros tinklo lizdo. Įvykus trum-
pajam jungimui, įžeminimas sumažina nutrenkimo elektra pavojų, 
nes yra laidas, kuriuo gali nutekėti elektros srovė. 
Patartina įrengti atskirą tik krosnelei skirtą maitinimo grandinę. 
Naudojama aukšta įtampa yra pavojinga ir gali sukelti gaisrą ar 
kitą nelaimingą atsitikimą, dėl kurio gali sugesti krosnelė. 

DĖMESIO!  
Neteisingai naudojant kištuką su įžeminimu, gali kilti 
nutrenkimo elektra pavojus.

•

•
•

W

TECHNINIAI DUOMENYS

NAUDOJAMOJI GALIA 230 – 240 V, 50 Hz, 1200 W

IŠĖJIMO GALIA 800 W

IŠORINIAI MATMENYS 262 mm (A) x 452 mm (P) x 339 mm (G)

KROSNELĖS TALPA 20 litrų

NETO SVORIS Apie 10,5 kg

Šie techniniai duomenys gali būti pakeisti be įspėjimo.
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PAŽINKITE
savo Stollar Express Wave SMO 620

Valdymo skydelis

Durelių atpalaidavimo mygtukas

Durelių apsauginio skląsčio sistema

Stebėjimo langelis

Sukamojo padėklo ritinėliai

Stiklinis sukamasis padėklas

Elektromagnetinių bangų kreiptuvas 
Nenuimkite mikrobangų kreiptuvą dengiančios 
žėručio plokštelės.

Ekranėlis 
Rodo pasirinktą ruošimo trukmę, galią, svorį ar 
porciją, indikatorius bei esamą laiką.

POWER (Galia) 
Naudojama nustatyti maisto ruošimo galios lygį.

MULTI STAGE (Kelių pakopų maisto ruošimas) 
Naudojama vienu metu nustatyti kelias maisto 
ruošimo programas. Šviečia atitinkamą maisto 
ruošimo pakopą rodanti lemputė. 

CLOCK (Laikrodžio nustatymas)

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

PAŽINKITE SAVO STOLLAR ExPRESS WAVE SMO 620

I
J
K
L
M
N
O

H

C BE F GC D

SELECT (Pasirinkimas) 
Automatiškai nustatoma pasirinktus maisto 
produktus ir svorius atitinkanti maisto ruošimo 
trukmė.

START|EXPRESS (Paleidimas|greitasis paleidi-
mas) 
Paspauskite, norėdami paleisti maisto ruošimo 
programą. 
Paspauskite kelis kartus, jei norite pradėti greitąjį 
maisto ruošimą, iš anksto nenustatant galios lygio 
ir ruošimo trukmės.

WEIGHT|TIME  (Svoris|laikas) 
Naudojama nustatyti laikrodžio laiką, maisto ruoši-
mo trukmę ir maisto produktų svorį ar porciją. 

STOP|CANCEL  (Sustabdyti|nutraukti) 
Paspauskite, norėdami atšaukti nuostatą arba 
prietaisą nustatyti į pradinę būseną. 
Paspaudę vieną kartą, maisto ruošimą pristabdy-
site (laikinai sustabdysite), o paspaudę du kartus, 
maisto ruošimą nutrauksite visiškai.  
Naudokite užrakto nuo vaikų funkcijai aktyvuoti. 

L.

M.

N.

O.

A
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PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KARTĄ
Prieš naudodami pirmą kartą, nuimkite visus reklami-
nius lipdukus ir pakuotės medžiagas.

Mikrobangų krosnelę atsargiai išpakuokite ir pakuotės 
medžiagų neišmeskite tol, kol surasite visas mikro-
bangų krosnelės dalis ir surinksite prietaisą. Pakuotės 
medžiagas patariame pasidėti saugioje vietoje, nes 
jų gali prireikti, panorus supakuoti gaminį tam, kad jį 
būtų galima pervežti. 

Norėdami pašalinti visas pakavimo metu susikaupusias 
dulkes, ritinėlius ir stiklinį sukamąjį padėklą nuplaukite 
šiltame vandenyje su muilu, nuskalaukite švariu van-
deniu ir tada gerai išdžiovinkite. Mikrobangų krosnelės 
vidų ir išorę nušluostykite minkšta drėgna šluoste ir po 
to gerai išdžiovinkite.

STIKLINIO SUKAMOJO PADĖKLO 
SURINKIMAS IR MIKROBANGŲ 
KROSNELĖS ĮJUNGIMAS

Ritinėlių žiedą įdėkite į jam skirtą krosnelės ertmėje 
esančią vietą.

Stiklinį sukamąjį padėklą uždėkite jam skirtoje 
vietoje – tai darant, stiklinio sukamojo padėklo 
apačioje esančios išdrožos turi sutapti su krosnelės 
ertmės centre esančios ašies išdrožomis.

Į 230 V ar 240 V elektros tinklo lizdą įstatykite 
maitinimo laido kištuką. Įjunkite prie maitinimo liz-
do esančiu mygtuku. Dabar mikrobangų krosnelė 
Įjungta.

INSTALIAVIMAS
Pasirinkite horizontalų paviršių, kur būtų pakan-
kamai atviros vietos ties oro įėjimo ir išėjimo an-
gomis. Krosnelė turi stovėti ant plokščio stabilaus 
paviršiaus, kuris galėtų atlaikyti krosnelės svorį bei 
sunkiausius joje ruošiamus maisto produktus.

Galinis prietaiso paviršius turi būti nukreiptas į 
sieną. Krosnelės užpakalyje reikia palikti ne ma-
žesnį kaip 10 cm tarpą, o abiejuose šonuose – ne 
mažesnius kaip 5 cm tarpus.

Nenuimkite krosnelės apačioje esančių kojelių.

1.

2.

3.

1.

2.

•

Užblokavus oro įėjimo ir (arba) išėjimo angas, 
krosnelė gali sugesti.

Krosnelę laikykite kuo toliau nuo radijo ir TV 
imtuvų.

Veikianti mikrobangų krosnelė gali trukdyti priimti 
radijo ir TV signalus.

Krosnelę prijunkite prie standartinio namuose 
esančio elektros tinklo lizdo. Įsitikinkite, kad 
elektros tinklo įtampa ir dažnis tokie patys, kokie 
nurodyti prietaiso techninių duomenų plokštelėje.

DĖMESIO!
Krosnelės nestatykite ant kaitlentės ar 
kito karštį išskiriančio prietaiso. Šalia 
šilumos šaltinio ar ant jo instaliuota 
krosnelė gali sugesti ir tokiu atveju 
garantija negalios.

DĖMESIO!
Patikrinkite, ar nėra tokių krosnelės 
pažeidimų kaip persikreipę ar įlenktos 
durelės, pažeisti durelių sandarikliai 
ir sandarinamasis paviršius, sulūžę ar 
atsipalaidavę durelių lankstai ir skląsčiai 
bei krosnelės ertmėje ar ant durelių 
esantys įlenkimai. Jeigu yra kokių nors 
pažeidimų, krosnelės nenaudokite, o 
kreipkitės į „Stollar“ priežiūros centrą.

DĖMESIO!
Mikrobangų krosnelės, maitinimo laido 
ar kištuko nepanardinkite į vandenį ar 
kitą skystį.

3.

4.

5.

6.

W

W

W

NAUDOJIMAS
Stollar Express Wave SMO 620
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LAIKRODŽIO NUSTATYMAS
Įjungę maitinimą, vieną ar du kartus paspausdami 
mygtuką CLOCK, nustatykite skaitmeninio laikrodžio 12 
ar 24 valandų ciklą.

Pavyzdys: 8:30 nustatymas.
Vieną arba du kartus paspauskite mygtuką CLOCK.

Sukdami rankenėlę WEIGHT|TIME, nustatykite, 
valandų skaičių „8“.

Paspauskite mygtuką CLOCK.

Sukdami rankenėlę WEIGHT|TIME, nustatykite to-
kius minučių skaičius, kad ekranėlyje būtų rodoma 
„8: 30“.

Paspausdami CLOCK, patvirtinkite nuostatą. 

PASTABA

Kai vyksta maisto ruošimas, vieną kartą paspau-
dę mygtuką CLOCK, galite pažiūrėti laikrodžio 
rodomą laiką.

MAISTO RUOŠIMAS, NAUDOJANT 
MIKROBANGAS
Pasirinkite pageidautiną mikrobangų galios lygį ir 
nustatykite maisto ruošimo trukmę. Galite rinktis vieną 
iš penkių galios lygių. Norėdami pasirinkti galią, spau-
dinėkite mygtuką POWER. Maksimali maisto ruošimo 
trukmė yra 95 minutės.

Mikrobangų galios lygiai

MYGTUKO  
„POWER“  
PASPAUDIMAI

MIKROBANGŲ 
GALIA 

RODMUO

1 kartą 100 % 100

2 kartus 80 % 80

3 kartus 60 % 60

4 kartus 40 % 40

5 kartus 20 % 20

Pavyzdys: pasirinkite 2 minutes trunkantį 
maisto ruošimą, naudojant 60 % galios.

Atidarykite dureles ir į krosnelę sudėkite maisto 
produktus. Uždarykite ją.

Kad nustatytumėte reikiamą galios lygį, tris kartus 
spustelėkite mygtuką „POWER“. 

Pasukdami WEIGHT|TIME, nustatykite „2:00“.

Paspauskite mygtuką START|EXPRESS.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

PASTABA

Maisto ruošimo metu galios lygį galite pasižiūrė-
ti, paspausdami mygtuką POWER.

GREITASIS MAISTO RUOŠIMAS
Norėdami maistą ruošti greituoju būdu, kelis kartus 
spustelėdami mygtuką START|EXPRESS, nustatykite 
maisto ruošimo trukmę; tai padarius, mikrobangų 
krosnelė veiks visa galia.

Ilgiausia trukmė, kurią galite nustatyti, yra 10 minučių. 
Kiekvienas mygtuko START|EXPRESS spustelėjimas, pri-
dės po 30 sekundžių; tai galima padaryti net vykstant 
maisto ruošimo procesui.

ATŠILDYMAS MIKROBANGŲ 
KROSNELĖJE

Atšildymui reikia daug mažiau energijos nei maisto 
ruošimui. Vykstant šiam procesui, mikrobangų 
krosnelė ne kaitina, o tik ištirpdo maisto produk-
tuose susidariusį ledą.

Prieš atšildydami mėsą, kad ji „neaplašėtų“ nuim-
kite šaldymui naudotą maišelį ar kitą apvalkalą, 
nes kitaip, mėsai atšylant, vanduo užvirs ir mėsa 
papilkės bei pradės troškintis. Norėdami užšaldytą 
mėsą išimti iš šaldymui naudotų apvalkalų, ją kelias 
minutes atšildykite – tada galėsite lengvai nuimti 
apvalkalą.

Mėsą išimkite iš „Styrofoam“ dėkliukų, nes jie 
nepritaikyti naudoti mikrobangų krosnelėje.

Mėsą sudėkite ant lentynėlės su lašų padėklu, 
į kurį galėtų sutekėti sultys. Taip pat galite įdėti 
į mikrobangų krosnelei tinkančią sugeriamuoju 
popieriumi išklotą lėkštę ir pakelti ant apversto 
dubens ar puodelio.

Apie rekomenduojamas nuostatas ir laikotarpis 
skaitykite naudojimo instrukcijoje.

Atšildydami mėsą, ją periodiškai tikrinkite. Atitir-
pusias išorines porcijas išimkite iš pakuotės. Jeigu 
mėsos kraštai sušilę, išjunkite mikrobangų krosnelę 
ir palaukite kelias minutes, kol mėsos kraštai vėl 
atšals.

Atšildytą mėsą reikia tuojau pat paruošti. Jos nebe-
laikykite kambario temperatūroje ar šaldytuve.

•

•

•

•

•

•

•
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ATŠILDYMAS PAGAL SVORĮ
WEIGHT|TIME pasukdami prieš laikrodžio rodyklę, 
įjunkite atšildymo režimą, ir tada, WEIGHT|TIME 
sukdami laikrodžio rodyklės kryptimi, įveskite svorį (100 
g – 1800 g).

Atidarykite dureles ir į krosnelę sudėkite maisto 
produktus. Uždarykite ją.

WEIGHT|TIME pasukdami prieš laikrodžio rodyklę, 
įjunkite atšildymo funkciją.

WEIGHT|TIME pasukdami laikrodžio rodyklės kryp-
timi, įveskite atšildomų maisto produktų svorį.

Spustelėkite mygtuką START|EXPRESS.

PASTABA

Vykstant atšildymo programai, prietaisas, pri-
mindamas, kad reikia apversti maisto produktus, 
pypteli; po to, kad toliau vyktų atšildymas, reikia 
paspausti mygtuką START|EXPRESS.

KELIŲ PAKOPŲ MAISTO RUOŠIMAS
Maisto ruošimui galima naudoti iki 2 pakopų. Mikro-
bangų krosnelė leidžia pasirinkti dvi skirtingas maisto 
ruošimo pakopas su skirtingomis trukmėmis ir galios 
lygiais.

Atidarykite dureles ir į krosnelę sudėkite maisto 
produktus. Uždarykite ją.

Kad nustatytumėte reikiamą galios lygį, kelis kartus 
spustelėkite mygtuką POWER.

Pasukdami WEIGHT|TIME, nustatykite reikiamą 
maisto ruošimo trukmę.

Vieną kartą spustelėkite mygtuką MULTI STAGE.

Kad nustatytumėte reikiamą galios lygį, vėl kelis 
kartus spustelėkite mygtuką POWER.

Pasukdami WEIGHT|TIME, nustatykite reikiamą 
maisto ruošimo trukmę.

Spustelėkite mygtuką START|EXPRESS.

PASTABA

Nustatant antrąją pakopą, maisto ruošimo 
trukmę galima įvesti, vieną kartą paspaudus 
mygtuką POWER.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

AUTOMATINIS MAISTO RUOŠIMAS
Pasirinkite patiekalo tipą ir porcijos dydį ir daugumą 
savo mėgstamų patiekalų ruoškite, nereguliuodami 
ruošimo trukmės ir galios lygių.

Pavyzdys: 400 g žuvies ruošimas.
Šešis kartus paspauskite mygtuką SELECT.

Sukdami rankenėlę WEIGHT|TIME, nustatykite 400 
g svorį.

Paspauskite mygtuką START|EXPRESS.

Automatinio maisto ruošimo meniu

KODAS MAISTO PRODUKTAS / RUOŠIMO 
REžIMAS

1 Pienas / kava (200 ml / puodelis)

2 Ryžiai (g)

3 Makaronai (g)

4 Bulvės (230 g/ porcija)

5 Atšildymas (g)

6 Žuvis (g)

7 Pica (g)

8 Kukurūzų spragėsiai (99 g)

PASTABOS

Sukdami rankenėlę WEIGHT|TIME, nustatykite 
maisto produkto svorį ar porciją.

Automatinio maisto produktų ruošimo rezulta-
tas priklauso nuo tokių veiksnių kaip produktų 
forma ir dydis, jūsų pageidaujamas tam tikrų 
produktų paruošimo lygis ir net nuo to, ar 
gerai produktus sudėsite į krosnelę. Jeigu 
matysite, kad rezultatai jus ne visiškai tenkina, 
atitinkamai pakoreguokite maisto ruošimo 
trukmę.

Prieš ruošdami spageti, pripilkite verdančio 
vandens.

1.

2.

3.

•

•

•
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PATARIMAI DĖL AUTOMATINIO 
MENIU NUOSTATŲ

Automatinis pašildymas
Paskaičiuoja laiko trukmę, kurios reikia maisto produk-
tų pašildymui virš 75 °C. Maisto produktus sudėkite į 
mikrobangų krosnelei pritaikytą indą ar ant jo ir užden-
kite dangteliu, vyniojamąja orą praleidžiančia plėvele ar 
sugeriamuoju popieriumi

Žuvis
Žuvies filė tolygiai sudėkite į mikrobangų krosnelei 
pritaikytą indą. Indą uždėkite ant lentynėlės ar apversto 
dubenėlio. Uždenkite mikrobangų krosnelei pritaikytu 
dangteliu ar orą praleidžiančia vyniojamąja plėvele.

Makaronai
Pasirinkite tokio dydžio mikrobangų krosnelei pritaikytą 
indą, kad į jį tilptų reikiamas kiekis vandens. Įsitikinkite, 
kad vanduo užima ne daugiau kaip ¾ indo. Tai neleis 
verdančiam vandeniui pasilieti ar ištikšti.

Bulvės
Kiekvieną bulvę 3–4 kartus pradurkite šakute ir jas 
išdėstykite sukamojo padėklo pakraščiuose.

Pica
Sukamąjį padėklą išklokite sugeriamuoju popieriumi. 
Tiesiai ant jo sudėkite picos griežinėlius. Tai neleis 
įmirkti picos padui.

UŽRAKTO NUO VAIKŲ FUNKCIJA
Naudojama apsaugoti krosnelę, kad ja negalėtų 
pasinaudoti neprižiūrimi vaikai. Ekranėlyje atsiranda in-
dikatorius CHILD SAFETY LOCK ir, kol įjungtas užraktas 
nuo vaikų, krosnele naudotis negalima.

Užrakto nuo vaikų įjungimas: paspauskite ir 3 sekundes 
palaikykite mygtuką STOP/CANCEL; turi pasigirsti 
signalas ir įsijungti indikatorius LOCK.

Užrakto nuo vaikų išjungimas: paspauskite ir 3 sekun-
des palaikykite mygtuką STOP/CANCEL; turi išsijungti 
ekranėlyje rodomas užrakto indikatorius.

MAISTO RUOŠIMO PABAIGOS 
PRIMINIMO FUNKCIJA
Pasibaigus maisto ruošimui, skamba skambutis ir LED 
ekranėlyje rodoma „END“. 

Kol nenuspausite mygtuko STOP/CANCEL arba neati-
darysite durelių, skambutis, primindamas apie maisto 
ruošimo pabaigą, suskambės kas 2 minutes. 

PATARIMAI IR PASTABOS

Keli svarbūs patarimai dėl maisto ruošimo 
mikrobangų krosnelėje
Šie patarimai padės tolygiai paskirstyti energiją maisto 
produktuose, kad jie būtų paruošti tolygiai.

Maisto produktus su skirtingų dydžių galinėmis 
dalimis išdėstykite taip, kad viščiukų blauzdelės ir 
brokolių storesnės ar kietesnės dalys būtų nukreip-
tos į indo pakraštį. Tai užtikrins, kad dalys, kurias 
ruošti reikia stipriau, gaus daugiau energijos ir 
todėl maisto produktai bus paruošti tolygiai.

Maistą ruošiant uždengtame inde, sulaikoma 
šiluma ir garai, ir todėl ruošimo trukmė sutrum-
pėja. Kad pasišalintų garų perteklius, mikrobangų 
krosnelei pritaikytą dangtelį ar plastikinę plėvelę 
viename indo krašte truputį praverkite.

Pasirinkite negilius indus ir, geriausia, su tiesiais šo-
nais. Negilūs indai leidžia greičiau paruošti maisto 
produktus, o tiesūs kraštai maisto produktų kraštus 
apsaugo nuo per stipraus paruošimo.

Atskirus elementus, pavyzdžiui, indelius su atskiro-
mis porcijomis ar sveikas bulves išdėstykite suka-
mojo padėklo pakraščiuose. Kad energija galėtų 
prasiskverbti iš visų pusių, tarp atskirų elementų 
palikite tarpus.

Naudokite apskritus mikrobangų krosnelėms 
pritaikytus indus. Apskrituose induose maisto 
produktai paruošiami tolygiau nei kvadratiniuose 
ar stačiakampiuose induose, kurių kampuose suge-
riama daugiausia energijos ir ten maisto produktai 
paruošiami per stipriai bei sudiržta.

Tas vietas, kurios pritraukia daugiausia energijos, 
pavyzdžiui, viščiukų sparnelių galus ir kvadratinių 
indų kraštus, ekranuokit, juos uždengdami mažais 
folijos gabaliukais. Ji atspindės mikrobangas ir 
maisto produktus apsaugos nuo per stipraus 
paruošimo bei išdžiūvimo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Duoną, sausainius ar aliejaus turinčius maisto 
produktus šildykite ant popierinio rankšluosčio. 
Tai neleis tarp maisto produktų ir indo susikaupti 
garams ir jų paviršius išliks traškus bei sausas. 
Kad maisto produktai nesitaškytų, juos uždenkite 
popieriniu rankšluosčiu.

Kad tolygiai pasiskirstytų šiluma ir paspartėtų mais-
to ruošimas, maisto produktus vieną ar du kartus 
pamaišykite, braukdami iš indo krašto link vidurio.

Mikrobangų krosnelėje ruošdami vidutinius ir 
didelius maisto produktų gabalus, juos vieną 
kartą apverskite. Tada juos mikrobangos paveiks 
vienodai.

Tam tikrų maisto produktų, pavyzdžiui, pyragaičių, 
keptų daržovių ir mielinių produktų pakėlimas, 
gali būti naudingas. Tada į maisto produktus iš 
visų šonų, pagrindo ir viršaus prasiskverbs daugiau 
energijos. Naudokite mikrobangų krosnelėms 
pritaikytą plastikinę ar keraminę lentynėlę. Jeigu 
lentynėlės neturite, lėkštes su maisto produktais 
galite pakelti ant apversto dubenėlio ar puodelio.

Nekelkite jokių specialių skrudinimo indų, padažo 
ar kremo ąsotėlių, mažų maisto produktų kiekių ar 
bokalų su gėrimais. 

Maisto produktų vidinė temperatūra kyla ir jie 
ruošiami net tada, kai jau būna išimti iš mikroban-
gų krosnelės. Maisto produktus geriau paruošti ne 
iki pat galo, nes jų ruošimo procesas vyksta ir juos 
išėmus iš mikrobangų krosnelės.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

MIKROBANGŲ KROSNELĖMS 
PRITAIKYTI INDAI

Mikrobangų krosnelėje galima naudoti tik tam 
pritaikytas dėžutes, lėkštes, dubenėlius ir t. t. 
Patikrinkite, ar tai nurodyta indo apačioje arba 
kreipkitės į gamintoją.

Norėdami patikrinti, ar dėžutė, lėkštė ar dubenėlis 
tinka naudoti mikrobangų krosnelėje, jį į mikro-
bangų krosnelę įdėkite su 1 puodeliu (pritaikytu 
mikrobangų krosnelei) šalto vandens ir pašildykite 1 
minutę, naudodami 100 % galios. Jeigu tikrinamas 
indas sušyla, o vanduo lieka šaltas, indo naudoti 
mikrobangų krosnelėje negalima. Jeigu indas lieka 
šaltas, o vanduo sušyla, indą naudoti mikrobangų 
krosnelėje galima.

Mikrobangų krosnelėje negalima naudoti metalinių 
indų ir reikmenų.

•

•

•

Pagrindinės tinkamų reikmenų pasirikimo gairės

VIRTUVĖS INDAI TINKA NAUDOTI SU MIKROBANGOMIS

Karščiui atsparus stiklas Taip

Karščiui neatsparus stiklas Ne

Karščiui atspari keramika Taip

Mikrobangų krosnelėms pritaikyti plastikiniai indai Taip

Virtuvinis popierius Taip

Metalinis padėklas Ne

Metalinė lentynėlė Ne

Aliuminio folija ir folijos dėžutės Ne

LTSTOLLAR ExPRESS WAVE SMO 620 NAUDOJIMAS
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Prieš valydami mikrobangų krosnelę, ją išjunkite 
prie elektros lizdo esančiu jungikliu ir iš elektros 
tinklo lizdo ištraukite kištuką.

Mikrobangų krosnelės vidus turi būti švarus. 
Jeigu maisto produktų purslai ar pasiliejęs skystis 
prilimpa prie vidinių mikrobangų krosnelės sienelių, 
juos nušluostykite drėgna šluoste. Jeigu vidinė 
ertmė labai užsiteršia, galima panaudoti švelnią 
plovimo priemonę. Nenaudokite purškiamų ir kitų 
stiprių valymo priemonių, nes dėl jų ant durelių 
paviršiaus gali atsirasti dėmės, dryžiai arba jos dali 
apsidrumsti.

Išorinius paviršius šluostykite drėgna šluoste. Kad 
nesugestų mikrobangų krosnelės ertmėje esančios 
darbinės dalys, saugokite, kad į ventiliacines angas 
nepatektų vanduo.

Drėgna šluoste nuo durelių ir langelio iš abiejų 
pusių, nuo durelių sandariklių iš šalia esančių dalių 
kuo dažniau nušluostykite visus pasiliejusius skys-
čius ir purslus. Nenaudokite šveitimo priemonių.

Valdymo skydelį saugokite nuo drėgmės. Jį šluosty-
kite minkšta drėgna šluoste. Kad, valant valdymo 
skydelį, mikrobangų krosnelė atsitiktinai neįsijung-
tų, praverkite jos dureles.

Jeigu krosnelės durelių vidinė pusė ar jų išorė 
apgaruoja, nušluostykite minkšta sausa šluoste. Tai 
gali įvykti tada, kai ruošiami daug drėgmės turintys 
maisto produktai arba mikrobangų krosnelė 
naudojama labai drėgnoje aplinkoje, ir tai yra 
normalu.

Retkarčiais išimkite ir nuvalykite stiklinį sukamąjį 
padėklą. Sukamąjį padėklą nuplaukite šiltu muiluo-
tu vandeniu, nuskalaukite švariu vandeniu ir gerai 
išdžiovinkite.

Kad stiklinis sukamasis padėklas suktųsi teisingai 
ir nekeltų per didelio triukšmo, reikia reguliariai 
nuvalyti ritinėlių žiedą ir mikrobangų krosnelės 
grindis. Mikrobangų krosnelės apatinį paviršių 
tiesiog nušluostykite minkšta drėgna šluoste. 
Ritinėlių žiedą nuplaukite šiltu muiluotu vandeniu, 
nuskalaukite švariu vandeniu ir gerai išdžiovinkite. 
Ritinėlių žiedą išėmę valymui, po to jį teisingai 
įdėkite.

•

•

•

•

•

•

•

•

Norėdami iš mikrobangų krosnelės pašalinti kva-
pus, į ją giliame mikrobangų krosnelei pritaikytame 
dubenėlyje įdėkite puodelį vandens su vienos 
citrinos sultimis ir 5 minutėms visa galia įjunkite 
mikrobangų krosnelę. Gerai iššluostykite mikroban-
gų krosnelę ir nusausinkite sausa šluoste.

Jeigu prireiktų pakeisti krosnelės apšvietimo lem-
putę, kreipkitės į „Stollar“ priežiūros centrą.

Šios prietaiso neišmeskite su buitinėmis atliekomis; 
jį reikia nugabenti į vietinės savivaldybės įsteigtą 
atitinkamą atliekų tvarkymo centrą.

Mikrobangų krosnelę norėdami padėti į saugojimo 
vietą, paspauskite mygtuką STOP/CANCEL, išjun-
kite prie maitinimo lizdo esančiu jungikliu ir nuo 
elektros tinklo lizdo atjunkite maitinimo kabelį. 
Įsitikinkite, kad mikrobangų krosnelė visiškai atvė-
so, yra švari ir sausa. Užfiksuokite ritinėlių žiedą bei 
stiklinį sukamąjį padėklą ir uždarykite dureles. Ant 
viršaus nedėkite jokių sunkių daiktų. Mikrobangų 
krosnelę sandėliuokite stačią.

PRIEŠ KREIPDAMIESI Į PRIEŽIŪROS 
CENTRĄ, ATLIKITE TOLIAU 
NURODYTUS VEIKSMUS.

Patikrinkite, ar mikrobangų krosnelė gerai prijung-
ta. Jeigu ne, ištraukite kištuką iš elektros tinklo 
lizdo, palaukite 10 sekundžių ir vėl gerai įstatykite.

Patikrinkite, ar nėra perdegusių elektros tinklo sau-
giklių ar suveikusių jungtuvų. Jeigu viskas tvarkoje, 
kitu prietaisu patikrinkite elektros tinklo lizdą.

Patikrinkite, ar teisingai užprogramuotas valdymo 
skydelis ir nustatytas laikmatis.

Patikrinkite, ar gerai užsidarė durelės ir suveikė 
apsauginis durelių užraktas. Kitaip į krosnelę nebus 
tiekiama mikrobangų energija.

PASTABA

Jeigu nė vienas iš anksčiau pateiktų patarimų 
nepadeda išspręsti situacijos, kreipkitės į „Stol-
lar“ priežiūros centrą. Nebandykite savarankiškai 
reguliuoti ar taisyti krosnelės.

•

•

•

•

•

•

•

•

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS
Stollar Express Wave SMO 620
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GALIMA PROBLEMA LENGVAS SPRENDIMAS

Mikrobangų krosnelė trukdo priim-
ti televizijos signalą.

Veikiant krosnelei, gali sutrikti radijo ar TV signalo priėmimas. Tai 
panašu į trukdžius, kuriuos sukelia dulkių siurbliai, plaktuvai ir t. t.

•

Blankus krosnelės apšvietimas. Kai mikrobangų krosnelė veikia naudodama žemą galios lygį, apšvieti-
mas gali būti silpnesnis.

•

Ant durelių susikaupia garai ir per 
ventiliacines angas veržiasi karštas 
oras.

Darbo metu gali susidaryti garai. Didžioji jų dalis išeis per ventiliacines 
angas, tačiau dalis gali susikaupti aplink dureles.

•

 

GALIMA PROBLEMA GALIMA PRIEžASTIS LENGVAS SPRENDIMAS

Mikrobangų krosnelė neįsijungia. Blogai prijungtas maitinimo 
laidas arba neįjungtas jungiklis.

Perdegė saugiklis arba suveikė 
jungtuvas.

Blogas elektros tinklo lizdas.

•

•

•

Ištraukite ir vėl įstatykite kištuką 
ir įjunkite.

Pakeiskite saugiklį arba į darbi-
nę padėtį nustatykite jungtuvą.

Kreipkitės į profesionalą, kad 
patikrintų elektros tinklo lizdą.

•

•

•

Mikrobangų krosnelė nešildo. Blogai uždarytos durelės.• Gerai uždarykite dureles.•

Darbo metu stiklinis sukamasis 
padėklas kelia triukšmą.

Neteisingai uždėti ritinėliai arba 
juos reikia nuvalyti.

• Uždėkite teisingai arba, jeigu 
reikia, nuvalykite.

•

SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS
Stollar Express Wave SMO 620
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Stollar suhtub turvalisusküsimustesse väga tõsiselt ning lähtub 
oma toodangu väljatöötamisel ja valmistamisel tarbija turvalisuse 
nõuetest. Siiski palume olla kõigi elektriseadmete kasutamisel 
ettevaatlik ja järgida allpool antud juhiseid.

Lugege enne seadme kasutuselevõttu kõik juhised tähelepaneli-
kult läbi ja hoidke edaspidiseks alles.
Eemaldage enne seadme kasutuselevõttu ettevaatusabinõusid 
järgides kõik pakendid ja sildid.
Eemaldage seadme voolupistiku kaitsekate ning visake see ära. 
Lapsed võivad selle alla neelata ja lämbuda.
Ärge asetage töötavat seadet tööpinna või laua serva lähedale. 
Veenduge, et pind, kuhu seadme asetate, on sile, puhas ja kuiv.
Ärge asetage seadet kuumale gaasi- ega elektripliidile või nende 
lähedusse või kohta, kus see võib puutuda kokku kuuma ahjuga.
Töötava seadme kohal ja külgedel peab olema piisavalt vaba ruu-
mi, et õhk saaks liikuda. (Vt lk 43 Paigaldamine, punkt 2).
Ärge asetage seadet tihedasti vastu seina ega vastu kuumatundlik-
ke materjale, riiet või kardinat.
Ärge kasutage seadet metallist pinnal, näiteks kraanikausi alusel.

•

•

•

•

•

•

•

•

OLULISED OHUTUSMEETMED
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Enne seadme ühendamist vooluvõrku ja kasutamise alustamist 
veenduge, et seade on õigesti kokku pandud. Ärge kasutage sea-
det ilma pöörleva rullikuta ja klaasist pöördaluseta. Kontrollige, et 
pöördalus oleks õigesti pöördvõlli süvenditesse  asetatud.
Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või kaugjuhti-
missüsteemi abil.
Ärge kasutage seadet ilma toidu või joogita. Tühja seadme kasu-
tamine võib seadet kahjustada.
Ärge jätke seadet töötamise ajal järelevalveta.
Ärge puudutage kuumi pindu. Laske seadmel enne selle kohalt 
liigutamist või osade puhastamist jahtuda.
Ärge pange midagi seadme peale ega kasutage seadet asjade 
hoiukohana.
Kontrollige alati, et seade oleks välja lülitatud ja selle pistik oleks 
seinapistikupesast välja tõmmatud järgmistel juhtudel: enne 
seadme kohalt liigutamist, kui seadet ei kasutata, kui seade jääb 
järelevalveta, enne seadme koost lahti võtmist, puhastamist või 
hoiulepanekut.
Hoidke seade puhas. Järgige selles kasutusjuhendis (lk 48) toodud 
puhastusjuhiseid.
Kui seadet ei kasutata, lülitage see alati välja ja tõmmake pistik 
seinapistikupesast välja.
Sama tehke ka enne seadme puhastamist.

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
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OLULISED ELEKTRISEADMETE 
KASUTAMISE TURVAEESKIRJAD

Kerige toitejuhe enne kasutamist täiesti lahti.
Elektrilöögi vältimiseks ei tohi seadet, toitejuhet ega -pistikut ase-
tada vette ega muusse vedelikku.
Ärge jätke toitejuhet üle servade rippuma ega laske sellel vastu 
kuuma pinda puutuda ega sõlme minna.
Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või 
vaimsete võimete või kogenematuse või teadmatuse tõttu ei ole 
võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma järe-
levalveta või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamiseta.
Ärge lubage lastel seadmega mängida. 
Soovitame seadet regulaarselt kontrollida. Ohu vältimiseks ei tohi 
seadet kasutada juhul, kui selle toitejuhe, pistik või seade ise on 
mingil viisil kahjustada saanud. Toimetage seade ülevaatamiseks 
ja/või remondiks lähimasse volitatud Stollari teeninduskeskusesse.
Kogu hoolduse (va puhastamine) peab läbi viima selleks volitatud 
Stollari teeninduskeskus.
Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises. Ka-
sutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil. Ärge kasutage seadet 
liikuvates sõidukites või veesõidukites. Seade ei sobi kasutamiseks 
välistingimustes. Valesti kasutamine võib põhjustada vigastusi.
Täiendava kaitse tagamiseks elektriseadmete kasutamisel on 
soovitatav paigaldada ohutuslüliti, mida läbiv vool ei ületa 30mA. 
Küsige nõu elektrikult.

•
•

•

•

•
•

•

•
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SPETSIAALSED OHUTUSJUHISED 
MIKROLAINEAHJU KASUTAMISEL

Puhastage seadme sisemust pärast igat kasutuskorda pehme 
niiske lapiga. Seadme sisse jäänud toidujäägid või rasv võivad üle 
kuumeneda ja põhjustada suitsu või tulekahju. 
Seadet tuleb puhastada regulaarselt. Kõik toidujäägid tuleb ee-
maldada. Kui seadet ei puhastata korralikult, võib selle pind 
kuluda. See mõjutab seadme eluiga ja võib põhjustada ohtliku 
olukorra.
Kui seadme uksetihendid või muud osad on kahjustunud, ei tohi 
seadet kasutada, kuni see on volitatud Stollari teeninduskeskuses 
üle vaadatud ja/või remonditud.
Mikrolaineahi on mõeldud ainult toidu ja joogi soojendamiseks. 
Toiduainete või riiete ning soojenduspatjade, toasusside, pesukäs-
nade, niiskete lappide jms kuivatamine seadmes võib põhjustada 
vigastuse või tulekahju.
Veenduge, et kõik toiduainete anumad ja/või alused sobiksid 
kasutamiseks mikrolaineahjus. Seda tuleb teha enne toidu soojen-
damist või valmistamist mikrolaineahjus. Jälgige mikrolaineahjus 
soojendatavaid või valmistatavaid toite ja jooke kogu aeg, et need 
ei süttiks. 
Mikrolaineahjus kasutamiseks sobivad anumad või alused ei tohi 
olla laiemad kui klaasist pöördalus, sest vastasel juhul ei saa alus 
korralikult pöörelda ning toit ei pruugi ühtlaselt valmida.
Vedelikku ja toiduaineid ei tohi kuumutada tihedalt suletud paken-
dites. Need võivad lõhkeda.
Mõned anumad või alused võivad küll mikrolaineahjus kasutami-
seks sobida, kuid võivad olla kaetud klaasiga, mis imab mikrolai-
neenergia endasse, kuumeneb üle ja võib põhjustada anuma või 
aluse purunemise. Klaas võib takistada ka toidul soojenemast / 
valmimast.

•

•

•
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Toitu ega jooki ei tohi soojendada ega valmistada vahetult pöör-
dalusel. Enne klaasist pöördalusele asetamist tuleb toit või jook 
panna mikrolaineahjus kasutamiseks sobivasse anumasse.
Toitu ega jooki ei tohi soojendada ega valmistada plastist või pa-
berist anumates või kottides, väljaarvatud juhul, kui tootja märge 
lubab nende kasutamist mikrolaineahjus. Vastasel juhul võivad 
sellised anumad või kotid lõhkeda või süttida.
Metallist klambrid ja sulgurid tuleb pakendi küljest ära võtta, sest 
need võivad põhjustada sädemeid ja/või tulekahju.
Ärge kasutage toiduvalmistamise ajal ümbertöödeldud paberist 
ega köögipaberist käterätti. Ümbertöödeldud paber võib sisaldada 
väikseid metallosakesi või muid osakesi, mis võivad põhjustada 
sädemeid ja/või tulekahju.
Ärge kasutage mikrolaineahjus metallanumaid ega söögiriistu, sest 
need võivad põhjustada sädemeid ja/või tulekahju.
Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks sobivaid söögiriistu.
Mikrolaineahjus ei tohi kasutada fooliumi, sest see võib põhjusta-
da sädemeid ja/või tulekahju.
Enne vedeliku ja/või toidu asetamist mikrolaineahju kontrollige, et 
pakendi kaaned ja korgid oleksid eemaldatud.
Enne lutipudeli ja beebitoidupurgi asetamist mikrolaineahju kont-
rollige, et kaaned ja korgid oleksid eemaldatud. Põletushaavade 
vältimiseks pärast toidu soojendamist tuleb seda enne serveerimist 
segada või loksutada ja temperatuuri kontrollida.
Kontrollige mikrolaineahjus soojendatud või valmistatud toidu või 
joogi temperatuuri alati enne  söömist, joomist või teistele servee-
rimist, eriti juhul, kui tegemist on laste, puudega isikute või eakate 
inimestega.

•

•

•
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Mikrolaineahjus soojendatavad toidud või joogid võivad ka hiljem 
keema minna ja anumast välja pursata.  Kuuma vedelikku sisalda-
vate anumatega tuleb olla väga ettevaatlik.
Ärge soojendage mikrolaineahjus paismaisi, väljaarvatud juhul, 
kui see on pakendatud spetsiaalselt mikrolaineahjus kasutamiseks 
mõeldud pakendisse. Paismaisi hulgas võib olla paisumata tera-
sid, mis võivad üle küpseda ja kõrbema minna. Ärge kasutage õli, 
väljaarvatud juhul, kui tootja seda soovitab. Ärge jätke paismaisi 
mikrolaineahju kauemaks kui tootja juhised seda ette näevad 
(paisumiseks ei kulu üle kolme minuti). Pikem valmistusaeg võib 
põhjustada kõrbemamineku või tulekahju.
Koore või kelmega toidu (kartulid, kanamaks, munakollased, aust-
rid jms) valmistamisel tuleb sellesse enne kahvli või muu sarnase 
esemega mitu auku torgata.
Tooreid koorega mune ega kõvakskeedetud mune ei tohi mikro-
laineahjus valmistada ega soojendada, sest need võivad valmista-
mise ajal, valmistamise lõppedes või pärast seadmest väljavõtmist 
lõhkeda.
Ärge soojendage mikrolaineahjus õli ega rasva. See võib üle kuu-
meneda ja süttida.
Kui mikrolaineahjust tuleb suitsu, lülitage see kohe välja ja tõm-
make pistik seinapistikupesast välja. Hoidke seadme uks kinni, et 
leeke summutada.
Kasutage seadet ainult selles kasutusjuhendus kirjeldatud eesmär-
gil.
Pistiku väljatõmbamisel seinapistikupesast hoidke alati kinni pisti-
kust endast, mitte ärge tõmmake juhtmest.
Hoiulepaneku ajaks kerige toitejuhe lõdvalt kokku. Ärge kerige 
juhet ümber seadme.
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HOIATUS!
Ärge jätke seadme ust kasutamise ajaks lahti, sest nii 
võite puutuda kokku kahjuliku mikrolaineenergiaga. 
Turvasulgureid ei tohi  purustada ega rikkuda!
Ärge asetage seadme esikülje ega ukse vahele mingit 
eset ega laske mustusel ega puhastusvahendi jääkidel 
tihenditele koguneda.
Vedelikku ja muid toiduaineid ei tohi kuumutada tihedalt 
suletud pakendites. Need võivad lõhkeda.
Kui seadme uks või uksetihendid on kahjustada saanud, 
ei tohi seadet kasutada enne, kui seadet on Stollari 
teeninduskeskuses remonditud. Eriti oluline on, et seadme 
ust saaks korralikult kinni panna ja et järgmistel osadel 
poleks kahjustusi: (1) Uks (ei tohi olla kumer), (2) Hinged ja 
sulgurid (ei tohi olla katki või lõdvad), (3) Uksetihendid ja 
tihenduspinnad.
Ärge pange ukse ega mikrolaineahju vahele mingit 
materjali, sest nii võib mikrolaineenergia seadmest välja 
pääseda.
Seadme teenindus- ja remonttöid tohib teha ainult Stollari 
klienditeeninduskeskuses. Selliste tööde hulka kuuluvad 
ka seadme kaane eemaldamine (kaas kaitseb kokkupuute 
eest mikrolaineenergiaga).
Lapsed tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all ja 
juhul, kui neile on antud juhiseid, kuidas seadet ohutult 
kasutada ja nad mõistavad  seadme kasutamisega 
seonduvaid ohte.
Kombineeritud režiimis tõuseb seadme temperatuur väga 
kõrgeks. Seetõttu tohivad lapsed seadet kasutada ainult 
täiskasvanu järelevalve all

W
•

•

•

•

•

•

•

•
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ETTEVAATUST!
Seadme pinnad võivad seadme töötamise ajal ja pärast seda 
kuumad olla.

ETTEVAATUST!
Kui seadet ei puhastata korralikult, võib selle pind kuluda. 
See mõjutab seadme eluiga ja võib põhjustada ohtliku 
olukorra.

W

W

STOLLARI SOOVITUS – TURVALISUS KÕIGEPEALT EE

KAITSEMAANDAMISE JUHISED
Seade tuleb kaitsemaandada. Seadmel on maandusjuhe ja maa-
nduspistik. Pistik tuleb ühendada nõuetekohaselt paigaldatud ja 
kaitsemaandatud seinapistikupessa. Elektrilühise korral vähendab 
kaitsemaandus elektrilöögi ohtu. 
Soovitatav on seade ühendada eraldiolevasse vooluahelasse. 
Kõrgepinge kasutamine on ohtlik ning selle tulemus võib olla tule-
kahju või muu õnnetus, mis võib seadet kahjustada. 

HOIATUS! 
Kaitsemaandatud pistiku valesti kasutamine võib põhjustada 
elektrilöögi.

•

•
•

W

SPETSIFIKATSIOON

ENERGIATARVE 230–240 V, 50 Hz, 1200 W

VÄLJUNDVÕIMSUS 800 W

VÄLISMÕÕTMED 262 mm x 452 mm x 339 mm

SEADME MAHT 20 liitrit

NETOKAAL u 10,5 kg

 
Spetsifikatsiooni võidakse ilma etteteatamiseta muuta.
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TUTVUSTUS
Stollar Express Wave SMO 620

Juhtpaneel

Ukse avamise nupp

Ukse turvaluku süsteem

Vaateaken

Pöördaluse rullik

Klaasist pöördalus

Mikrolainete juhis 
Ärge eemaldage mikrolainete juhist katvat plaati.

Ekraan 
Sellele kuvatakse valitud valmistusaeg, võimsus, 
kaal või portsjon, näidikud ja hetke kellaaeg.

POWER (Võimsus) 
Kasutage toiduvalmistamise võimsustaseme 
määramiseks.

MULTI STAGE  
(Mitmeetapiline toiduvalmistamine) 
Kasutage mitme valmistusprogrammi üheaegselt 
seadistamiseks. Käimasolevat valmistusetappi 
näitab põlev tuli. 

CLOCK (Kellaaja) 
Toiduvalmistamise ajal vajutage üks kord, et kella-
aega kontrollida.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

STOLLAR ExPRESS WAVE SMO 620 TUTVUSTUS
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M
N
O

H

C BE F GC D

SELECT (Valik) 
Seadistage automaatselt valitud toidu ja selle kaalu 
valmistusaeg.

START|EXPRESS (Käivitamine|Kiirkäivitamine) 
Vajutage valmistusprogrammi käivitamiseks. 
Vajutage mitu korda, et alustada toiduvalmistamist 
kohe, ilma võimsuastet ja valmistusaega eelnevalt 
seadistamata.

WEIGHT|TIME (Kaal|Aeg) 
Kasutage kellaaja, valmistusaja ja toidu kaalu või 
portsjoni seadistamiseks. 

STOP|CANCEL (Katkestamine|Tühistamine) 
Vajutage seadistuse tühistamiseks või seadme 
algseadistamiseks. 
Vajutage üks kord, et toiduvalmistamine ajutiselt 
katkestada, või kaks korda, et toiduvalmistamine 
lõplikult tühistada.  
Kasutage lapseluku funktsiooni aktiveerimiseks. 

L.

M.

N.

O.

A
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ENNE ESIMEST KASUTUSKORDA
Enne seadme esimest kasutuskorda eemaldage kõik 
kleebised ja pakkematerjal.

Pakkige seade ettevaatlikult lahti ja hoidke kogu pak-
kematerjal alles, kuni olete veendunud, et kõik seadme 
osad on olemas ja olete seadme kokku pannud. 
Soovitame pakkematerjali turvalises kohas alles hoida, 
juhul kui peate toote tagastama. 

Pakkimisel kogunenud tolmu eemaldamiseks peske 
rullikut ja klaasist pöördalust sooja seebivahuse veega, 
loputage puhta veega ja kuivatage hoolikalt. Pühkige 
seadet seest- ja väljastpoolt pehme niiske lapiga. 
Kuivatage hoolikalt.

KLAASIST PööRDALUSE PAIGALDA-
MINE JA MIKROLAINEAHJU  
SISSELüLITAMINE

Asetage rulliku rõngas ahju põhjas asuvasse 
süvendisse.

Sisestage klaasist pöördalus oma asendisse, nii 
et selle põhjas asuvad süvendid on kohakuti ahju 
põhjas keskel asuva võlli süvenditega.

Sisestage toitejuhtme pistik 230 V / 240 V vooluga 
seinapistikupessa. Lülitage seade sisse. Mikrolaine-
ahi on nüüd töövalmis.

PAIGALDAMINE
Valige seadme paigaldamiseks ühetasane pind, 
millel on piisavalt avatud ruumi õhu sissevõtu- ja 
väljalaskeavadele. Asetage seade siledale, stabiilse-
le ja piisavalt tugevale pinnale.

Seadme tagakülg tuleb asetada vastu seina.  
Seadme tagaküljele peab jääma vähemalt 10 cm ja 
seadme külgedele vähemalt 5 cm vaba ruumi.

Ärge eemaldage ahju põhjas asuvaid jalgu.

1.

2.

3.

1.

2.

•

Õhu sissevõtu- ja väljalaskeavade blokeerimine 
võib seadet kahjustada.

Paigaldage seade raadiotest ja teleritest võimalikult 
kaugele.

Mikrolaineahju kasutamine võib häirida raadio- või 
telerisignaalide vastuvõttu.

Ühendage seadme pistik standardsesse seinapis-
tikupessa. Veenduge, et teie koduse vooluvõrgu 
pinge vastab seadme andmeplaadile märgitud 
pingele.

HOIATUS!
Ärge paigaldage seadet pliidi ega 
kütteseadme kohale. Kuumusallika 
lähedale või kohale paigaldatud seade 
võib saada kahjustada ja see võib 
seadme garantii tühistada.

HOIATUS!
Kontrollige mikrolaineahju kahjustuste 
suhtes, nagu mitte kohakuti olev 
või paindunud uks, kahjustunud 
uksetihendid ja tihenduspind, katki 
või lõdvad uksehinged ja sulgurid 
ning mõlgid ahju sisemuses või 
uksel. Kahjustuste korral ärge seadet 
kasutage ja võtke ühendust Stollari 
klienditeenindusega.

HOIATUS!
Ärge asetage seadet, toitejuhet ega 
pistikut vette ega muusse vedelikku.

3.

4.

5.

6.

W

W

W

KASUTAMINE
Stollar Express Wave SMO 620
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KELLAAJA SEADISTAMINE
Seadme ühendamisel vooluvõrku vajutage KELLAAJA 
nuppu üks või kaks korda, et seadistada digitaalkell 
12- või 24- tunni tsükli peale.

Näide: kellaaja 8:30 seadistamiseks
Vajutage üks või kaks korda KELLAAJA nuppu

Tunninäidu 8 näitamiseks keerake KAALU / AJA 
ketast.

Vajutage KELLAAJA nuppu.

Minutinäidu kuvamiseks keerake KAALU / AJA 
ketast, kuni ekraanile kuvatakse 8:30.

Seadistuse kinnitamiseks vajutage KELLAAJA 
nuppu. 

MÄRKUS

Toiduvalmistamise ajal vajutage KELLAAJA 
nuppu üks kord, et kellaaega kontrollida.

MIKROLAINEREŽIIMIS 
TOIDUVALMISTAMINE
Valige teine mikrolainerežiimi võimsusaste ja seadista-
ge soovitud valmistusaeg. Valida saab viie võimsusast-
me vahel. Võimsuastme valimiseks hoidke VÕIMSUSE 
nuppu all. Maksimaalne valmistusaeg on 95 minutit.

Mikrolaineahju võimsusastmed

VAJUTAGE 
TOITENUPPU

MIKROLAINEAHJU 
VÕIMSUS 

EKRAAN

Üks kord 100% 100

Kaks korda 80% 80

Kolm korda 60% 60

Neli korda 40% 40

Viis korda 20% 20

Näide: kaheminutiseks 
toiduvalmistamiseks valige 60% võimsus.

Avage seadme uks ja pange toit seadmesse. Pange 
seadme uks kinni.

Soovitud võimsusastme seadistamiseks vajutage 
VÕIMSUSE nuppu kolm korda. 

Keerake KAALU / AJA ketas kujule 2:00.

Vajutage KÄIVITAMISE / KIIRKÄIVITAMISE nuppu.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

MÄRKUS

Võimsusastet  saab toiduvalmistamise ajal kont-
rollida, vajutades VÕIMSUSE nuppu.

KIIRE TOIDUVALMISTAMINE
Saate puudutada KÄIVITAMISE / KIIRKÄIVITAMISE nup-
pu mitu korda, et seadistada valmistusaeg ning seejärel 
käivitub seade täisvõimsusel.

Kõige pikem aeg, mille siin seadistada saate, on 10 
minutit. Iga kord, kui vajutate KÄIVITAMISE / KIIRKÄI-
VITAMISE nuppu, lisatakse ajale 30 sekundit ning seda 
ka toiduvalmistamise ajal.

MIKROLAINEREŽIIMIS 
SULATAMINE

Toidu ülessulatamiseks kulub palju vähem energiat 
kui selle valmistamiseks. Mikrolained põhjustavad 
toidusse kogunenud jää sulamise kiiremini kui 
toidu soojenemise.

Enne liha ülessulatamist eemaldage külmutuskott 
või pakkepaber, et liha ei jääks sellest sulanud 
vette, mis ülessulatamise ajal keema läheb ning 
põhjustab liha halliks muutumise ja hautamise.  
Sügavkülmutatud liha eemaldamiseks külmiku pak-
kepaberist laske sel mõni minut sulada.

Võtke liha stürovahust aluselt ära, sest see ei sobi 
mikrolaineahjus kasutamiseks.

Pange liha tilgaaluse kohale asetatud restile. Lihast 
tilkuv vedelik koguneb tilgaalusele. Võite liha 
asetada ka mikrolaineahjus kasutamiseks sobivale 
kandikule, mis on vooderdatud imava paberiga, 
ning asetada selle tagurpidi keeratud kausile või 
tassile.

Ülessulatamiseks soovitatavat seadistust ja kellaae-
ga vt tabelist.

Kontrollige liha ülessulatamise ajal. Kui liha väli-
mised osad sulavad, eemaldage need pakendist. 
Kui liha servad tunduvad olevat soojad, lõpetage 
mikrolaineahju kasutamine ja laske lihal mõni 
minut seista, kuni servad on taas külmad.

Pärast ülessulatamist tuleb liha kohe toiduks 
valmistada. Ärge laske sel enam pikemat aega 
toatemperatuuril või külmikus seista.

•

•

•

•

•

•

•
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SULATATAVA TOIDUAINE KAAL
Ülessulatamise seadistuse sisestamiseks keerake KAA-
LU / AJA ketast vastupäeva ja seejärel keerake sama 
ketast päripäeva, et sisestada kaal (100-1800 g).  

Avage seadme uks ja pange toit seadmesse. Pange 
seadme uks kinni.

Keerake KAALU / AJA ketast vastupäeva, et valida 
sulatusfunktsioon.

Keerake KAALU / AJA ketast päripäeva, et sisesta-
da sulatatava toiduaine kaal.

Puudutage KÄIVITAMISE / KIIRKÄIVITAMISE 
nuppu.

MÄRKUS

Sulatamisprogrammi ajal katkeb seadme töö 
vahepeal ja seade piiksub, mis tähendab, et 
kasutaja peab sulatatavat toiduainet ümber 
keerama. Programmi jätkamiseks tuleb vajutada 
KÄIVITAMISE / KIIRKÄIVITAMISE nuppu.

MITMEETAPILINE 
TOIDUVALMISTAMINE
Toiduvalmistamiseks saab seadistada kõige rohkem 
kaks etappi. Kummalgi etapil saab olla oma tööaeg ja 
võimsusaste.

Avage seadme uks ja pange toit seadmesse. Pange 
seadme uks kinni.

Soovitud võimsusastme seadistamiseks vajutage 
VÕIMSUSE nuppu mitu korda.

Soovitud valmistusaja seadistamiseks keerake 
KAALU / AJA ketast.

Puudutage üks kord MITMEETAPILISE TOIDUVAL-
MISTAMISE nuppu.

Soovitud võimsusastme seadistamiseks vajutage 
VÕIMSUSE nuppu uuesti mitu korda.

Soovitud valmistusaja seadistamiseks keerake 
KAALU / AJA ketast.

Puudutage KÄIVITAMISE / KIIRKÄIVITAMISE 
nuppu.

MÄRKUS

Teise etapi sisestamisel saab valmistusaja sises-
tada ainult pärast VÕIMSUSE nupu vajutamist.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

AUTOMAATNE 
TOIDUVALMISTAMINE
Valige roa tüüp ja portsjoni mõõtmed ning valmistage 
paljusid oma lemmikroogi ilma valmistusaegu ja võim-
susastmeid reguleerimata.

Näide: 400 g kala valmistamiseks.
Vajutage kuus korda VALIK nuppu.

Keerake KAALU / AJA ketast, et näidata kaal 
400 g.

Vajutage KÄIVITAMISE / KIIRKÄIVITAMISE nuppu.

Automaatse toiduvalmistamise menüü

KOOD TOIT / VALMISTUSREžIIM

1 Piim / kohv (200 ml / tass)

2 Riis (g)

3 Pastatooted (g)

4 Kartulid (230 g / portsjon)

5 Automaatne soojendamine (g)

6 Kala (g)

7 Pitsa (g)

8 Paismais (99 g)

MÄRKUS

Keerake KAALU / AJA ketast, et näidata toidu 
kaal või portsjon

Automaatse toiduvalmistamise tulemus 
sõltub sellistest teguritest nagu toidu kuju ja 
mõõtmed, isiklikud eelistused nagu toitude 
läbiküpsetamine ja isegi sellest, kui korralikult 
on toit seadmesse pandud. Kui tulemus teid ei 
rahulda, reguleerige valmistusaega vastavalt.

Lisage spagettidele keev vesi enne valmista-
mist.

1.

2.

3.

•

•

•
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NõUANDED AUTOMAATSE MENüü 
SEADISTUSE KOHTA

Automaatne soojendamine
Arvutab välja aja, mida on vaja toidu soojendamiseks 
üle 75 C. Pange toit mikrolaineahjus kasutamiseks 
sobivatesse anumatesse ja katke sobiva kaane või 
paberiga.

Kala
Asetage kalafileed mikrolaineahjus kasutamiseks 
sobivasse nõusse. Jaotage need ühtlaselt. Asetage toit 
restile või kaussi. Katke mikrolaineahjus kasutamiseks 
sobiva kaane või paberiga.

Pastatooted
Kasutage mikrolaineahjus kasutamiseks sobivat kaussi, 
mis on vajaliku veehulga jaoks piisavalt suur. Kontrolli-
ge, et veega poleks täidetud rohkem kui kolmveerand 
kausist. Nii ei pritsi vesi välja ega tekita põletushaavu.

Kartulid
Torgake igasse kartulisse 3-4 auku ja asetage kartulid 
pöördaluse välimiste servade ümber.

Pitsa
Vooderdage pöördalus imava paberiga. Asetage pit-
salõigud vahetult selle peale. Nii ei muutu pitsakoorik 
nätskeks.

LAPSELUKU FUNKTSIOON
Kasutage seda, et takistada väikelapsi juhuslikult ahju 
seadistust muutmast. LAPSELUKU näidik kuvatakse 
ekraanile ja kui lapselukk on seadistatud, ei saa seadet 
kasutada.

LAPSELUKU seadistamiseks: hoidke KATKESTAMISE / 
TÜHISTAMISE nuppu kolm sekundit all. Kõlab helisig-
naal ja LUKU näidik vilgub.

LAPSELUKU tühistamiseks: hoidke KATKESTAMISE 
/ TÜHISTAMISE nuppu kolm sekundit all, kuni luku 
näidik kustub.

VALMISTUSAJA LõPU 
MEELDETULETUSE FUNKTSIOON
Toiduvalmistamise lõppemisel kõlab sumisev helisignaal 
ja LED-ekraanile kuvatakse “END”. 

Sumisev helisignaal kõlab iga kahe minuti tagant, kuni 
vajutate KATKESTAMISE / TÜHISTAMISE nuppu ja avate 
ukse. 

NÄPUNÄITED JA NõUANDED

Mõned olulised nõuanded toidu 
valmistamiseks MIKROLAINEAHJUS
Energia jaotamiseks toidus nii, et see soojeneks ühtla-
selt, toimige järgmiselt.

Paigaldage erineva paksusega toidud nagu 
kanakoivad ja brokoli nii, et paksem osa on väl-
japoole. Nii saavad need toidu osad, mis vajavad 
rohkem küpsemist, rohkem energiat ja toit küpseb 
ühtlaselt.

Toidu kinnikatmine valmistamise ajal aitab hoida 
kuumust ja auru ning toit valmib kiiremini. Kasu-
tage mikrolaineahjus kasutamiseks sobivat kaant 
või õhuavadega plastpakendit, keerates ühe serva 
tagurpidi. Nii moodustub kitsas õhutusava, mille 
kaudu liigne aur välja pääseb.

Valige madalad ja soovitatavalt sirgete servadega 
toidunõud. Nii valmib toit kiiremini ja sirged servad 
takistavad sel üle küpsemast.

Asetage üksikud toiduained (nagu terved kartulid) 
pöördaluse välimise serva ümber. Jätke nende 
vahele piisavalt ruumi, et mikrolaineenergia saaks 
kõikidelt külgedelt toitu tungida.

Kasutage ümmargusi mikrolaineahjus kasutamiseks 
sobivaid nõusid. Neis küpseb toit ühtlasemalt kui 
kandilistes nõudes, mis imavad rohkem energiat 
nurkadesse, nii et toit kipub üle küpsema.

Rohkem energiat ligitõmbavad toidu osad nagu 
väljaulatuvad kanatiivad ja kandilise kujuga roo-
gade servad võib katta väikse fooliumitükiga. See 
peegeldab mikrolaineid ning takistab toidul üle 
küpsemast ja kuivamast.

Soojendage saiakesi, küpsiseid ja õlist toitu paber-
käterätil. Nii ei teki toidu ja aluse vahele auru ning 
toidu pind jääb krõbe ja kuiv. Pritsimise vältimiseks 
katke toidud paberkäterätiga.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Segage roogasid valmistamise ajal üks kuni kaks 
korda väljastpoolt keskosa suunas, et need ühtla-
selt soojeneksid ja valmiksid.

Keskmiseid või suuri toidutükke tuleb valmistami-
se ajal pöörata rohkem kui üks kord. Nii läbivad 
mikrolained toidu ühtlaselt.

Mõnda toitu (koogid, küpsetatud köögiviljad ja 
tainatooted) on soovitatav kõrgemale tõsta. Nii 
pääseb mikrolaineenergia toidu sisse kõikidelt 
külgedelt, põhjast ja ülevalt. Kasutage mikrolaine-
ahjus kasutamiseks sobivat plastist või keraamilist 
resti. Kui resti pole, sobivad ka tagurpidi keeratud 
kauss või tass.

Ärge kasutage kõrgemale tõstmiseks spetsiaalseid 
pruunistusnõusid, kastmekanne või joogiklaase.

Toidu sisetemperatuur tõuseb pidevalt, nii et toit 
jätkab valmimist ka siis, kui see on mikrolaineah-
just välja võetud. Seetõttu on soovitatav toitu veidi 
vähem küpsetada.

8.

9.

10.

11.

12.

MIKROLAINEAHJUS 
KASUTAMISEKS SOBIVAD NõUD JA 
SööGIRIISTAD

Mikrolaineahjus tohib kasutada ainult selleks sobi-
vaid anumaid, aluseid, nõusid jne. Kontrollige, kas 
tootel on vastav märge või küsige tootjalt.

Selle katsetamiseks, kas anum, alus või nõu 
sobib mikrolaineahjus kasutamiseks, asetage see 
mikrolaineahju ja pange selle sisse tassitäis külma 
vett (mikrolaineahjus kasutamiseks sobivas tassis) 
ning soojendage täisvõimsusel üks minut. Kui 
anum on kuum ja vesi on külm, ei sobi see anum 
mikrolaineahjus kasutamiseks. Kui anum on külm 
ja vesi on kuum, sobib see anum mikrolaineahjus 
kasutamiseks.

Metallist anumad ja söögiriistad ei sobi mikrolaine-
ahjus kasutamiseks.

•

•

•

Üldine juhend õigete nõude valimiseks

NÕU MIKROLAINEAHJUS KASUTAMISEKS SOBIV

Kuumakindel klaas Jah

Mittekuumakindel klaas Ei

Kuumakindel keraamika Jah

Mikrolaineahjus kasutamiseks sobiv plastnõu Jah

Köögipaber Jah

Metallkandik Ei

Metallrest Ei

Alumiiniumfoolium  & fooliumanumad Ei

EESTOLLAR ExPRESS WAVE SMO 620 KASUTAMINE
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Enne puhastamist lülitage seade välja ja tõmmake 
selle pistik seinapistikupesast välja.

Hoidke seadme sisemus puhas. Kui seadme 
sisemistele seintele on pritsinud mahaloksunud 
toitu või vedelikku, pühkige neid niiske lapiga. 
Kui seadme sisemus on väga määrdunud, võib 
seda puhastada õrnatoimelise pesuvahendiga. 
Ärge kasutage pihuseid ega muid tugevatoimelisi 
puhastusvahendeid, sest need võivad jätta seadme 
uksele plekke või kriime või selle tuhmiks muuta.

Välispindu võib puhastada niiske lapiga. Ahju 
sisemuses asuvate osade kahjustamise vältimiseks 
ei tohi ventilatsiooniavadest sisse sattuda vett.

Pühkige seadme ust ja akent uksetihendite 
mõlemalt poolt ja ülejäänud osi niiske lapiga, et 
eemaldada mahaloksunud ja pritsinud toit ja jook.  
Ärge kasutage abrasiivset puhastusvahendit.

Juhtpaneel ei tohi märjaks saada. Puhastage seda 
pehme niiske lapiga. Juhtpaneeli puhastamisel 
jätke seadme uks lahti, et seda ei saaks juhuslikult 
sisse lülitada.

Kui seadmele uksele tekib aur, pühkige seda 
pehme kuiva lapiga. See võib tekkida suure 
niiskusesisaldusega toitude valmistamisel või juhul 
kui mikrolaineahju kasutatakse suure niiskusega 
kohas. Tegemist on tavapärase nähtusega.

Pöörlev klaasalus tuleb aeg-ajalt seadmest välja 
võtta, et seda puhastada. Peske seda sooja seebi-
vahuse veega, loputage puhta veega ja kuivatage 
hoolikalt.

Rulliku pöördalust ja mikrolaineahju põhja tuleb 
puhastada regulaarselt, et tagada klaasist pöörd-
aluse korralikult pöörlemine nii, et ei tekiks liigset 
müra. Pühkige seadme põhja pehme niiske lapiga. 
Rulliku pöördalust võib pesta pehmetoimelise 
seebi veega. Loputage puhta veega ja kuivatage 
hoolikalt. Rulliku pöördalus tuleb pärast puhasta-
mist õigesti oma kohale tagasi panna.

•

•

•

•

•

•

•

•

Lõhnade eemaldamiseks mikrolaineahjust asetage 
sellesse tassitäis vett (mikrolaineahjukindlas tassis), 
millesse on pigistatud ühe sidruni mahl, ja lülitage 
mikrolaineahi täisvõimsusel viieks minutiks tööle. 
Pühkige seadme sisemust põhjalikult ja kuivatage 
pehme lapiga.

Kui ahju valgustust on vaja vahetada, pöörduge 
Stollari klienditeeninduskeskusesse.

Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud seadet 
majapidamisprügi hulka. See tuleb viia vastavasse 
kohalikku kogumispunkti.

Seadme hoiulepanekul lülitage see välja ja tõm-
make pistik seinapistikupesast välja. Kontrollige, 
et seade oleks täielikult jahtunud, puhas ja kuiv. 
Kinnitage rullik ja klaasist pöördalus ja pange sead-
me uks kinni. Ärge asetage seadme peale raskeid 
esemeid. Hoidke seadet püstiasendis.

ENNE KLIENDITEENINDUSSE 
HELISTAMIST

Kontrollige, et seadme pistik oleks korralikult 
seinapistikupessa ühendatud. Kui see nii pole, 
tõmmake pistik seinapistikupesast välja, oodake 
10 sekundit ja ühendage pistik uuesti seinapisti-
kupessa.

Kontrollige, ega kaitse ole läbi põlenud või ega 
voolukatkesti ole kaitsmeid välja lülitanud. Kui 
tundub, et need on korras, katsetage pistikupesa 
mõne muu seadmega.

Kontrollige, et juhtpaneel oleks õigesti program-
meeritud ja taimer oleks seadistatud.

Kontrollige, et seadme uks oleks korralikult kinni 
ja lukus. Vastasel juhul ei voola mikrolaineenergia 
ahju.

MÄRKUS

Kui teil ei õnnestu probleemi ise lahendada, 
pöörduge Stollari teeninduskeskusesse. ÄRGE 
proovige seadet ise reguleerida või remontida.

•

•

•

•

•

•

•

•

HOOLDUSTÖÖD JA  
PUHASTAMINE

HOOLDUSTÖÖD JA PUHASTAMINE
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VÕIMALIK PROBLEEM LIHTNE LAHENDUS

Mikrolained häirivad teleri signaali-
de vastuvõttu.

Töötav mikrolaineahi võib häirida raadio- ja teleri signaalide  
vastuvõttu. See on sarnane tolmuimejate, saumikserite jms  
seadmete põhjustatavatele häiretele.

•

Seadme valgustus on hämardatud. Mikrolaineahju kasutamisel väiksel võimsusel võidakse selle  
valgustust hämardada.

•

Uksele koguneb aur, ventilatsioo-
niavadest tuleb kuuma õhku

Töötavast seadmest võib tulla auru. Enamik sellest läheb venti-
latsiooniavade kaudu välja, kuid osa auru võib koguneda seadme 
ukse ümber.

•

VÕIMALIK PROBLEEM VÕIMALIK PÕHJUS LIHTNE LAHENDUS

Mikrolaineahi ei hakka tööle. Toitejuhtme pistik pole 
korralikult seinapistikupessa 
ühendatud või seade pole sisse 
lülitatud.

Kaitse on läbi põlenud või voo-
lukatkestiga on probleem.

Probleemid vooluühendusega.

•

•

•

Tõmmake pistik seinapistikupe-
sast välja, ühendage see uuesti 
tagasi ja lülitage seade sisse.

Vahetage kaitse või algseadis-
tage voolukatkesti.

 Laske elektrikul majapidamise 
vooluvõrku kontrollida.

•

•

•

Seade ei soojene. Seadme uks pole korralikult 
kinni.

• Kontrollige, et uks oleks 
korralikult kinni.

•

Pöörlev klaasalus teeb töötamise 
ajal müra.

Rullik pole korralikult paigalda-
tud või see on määrdunud.

• Korrigeerige asendit ja 
puhastage rullik vajadusel.

•

PROBLEEMID SEADME TÖÖS
Stollar Express Wave SMO 620

EEPROBLEEMID SEADME TÖÖS
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Компания Stollar очень серьезно относится к безопасности.  
Мы разрабатываем и производим продукцию с учетом обеспе-
чения безопасности потребителя. Кроме того, мы просим вас 
соблюдать известную осторожность при использовании любых 
электроприборов и следовать нижеизложенным инструкциям.

Прочитайте все инструкции до начала использования прибо-
ра и на всякий случай сохраните их.
Внимательно прочитайте все инструкции до начала использо-
вания прибора и на всякий случай сохраните их.
Аккуратно удалите и с надлежащими мерами предосторож-
ности выбросьте все упаковочные материалы и рекламные 
ярлыки перед первым использованием микроволновой печи.
Чтобы защитить маленьких детей от опасности удушения, 
удалите и с надлежащими мерами предосторожности вы-
бросьте защитную оболочку со штекера питания микровол-
новой печи.
Не ставьте включенную микроволновую печь на край стола 
или скамьи. Убедитесь, что поверхность ровная, чистая и 
сухая.
Не ставьте микроволновую печь на горячие газовые или элек-
трические конфорки или вблизи них, а также в места, где он 
может соприкасаться с нагретой духовкой.
При использовании микроволновой печи обеспечьте доста-
точное свободное пространство со всех сторон для циркуля-
ции воздуха. (См. стр. 59, «Установка», пункт 2.)
Не используйте микроволновую печь на металлической по-
верхности, такой как сточная панель мойки.

•

•

•

•

•

•

•

•

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕКОМЕНДАЦИЯ STOLLAR – БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
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Всегда проверяйте правильность сборки микроволновой 
печи перед подключением к розетке питания и использова-
нием. Не используйте печь без установленного вращающе-
гося механизма и стеклянного блюда. Убедитесь, что вра-
щающееся блюдо установлено правильно в углубления и на 
вращающийся штифт.
Микроволновая печь не предназначена для использования 
при помощи внешнего таймера или отдельной системы дис-
танционного управления.
Никогда не используйте микроволновую печь без продуктов 
или воды внутри печи. Использование пустой микроволно-
вой печи может привести к повреждению прибора.
Не оставляйте микроволновую печь без присмотра во время 
работы.
Не дотрагивайтесь до горячих поверхностей. Дайте мик-
роволновой печи остыть, прежде чем снимать или чистить 
какие-либо части.
Не кладите ничего на микроволновую печь и не храните ни-
чего на ней.
Перед перемещением микроволновой печи, когда печь не 
используется или находится не под присмотром, а также 
перед разборкой, очисткой или помещением на хранение 
убедитесь, что питание печи отключено и шнур питания отсо-
единен от розетки.
Держите прибор в чистоте. Следуйте инструкциям по очист-
ке, изложенным в этом руководстве (стр. 64).
Всегда выключайте микроволновую печь, нажав кнопку 
STOP/CANCEL (СТОП/ОТМЕНА) и отсоединяйте шнур питания 
от розетки, когда печь не используется.
Перед очисткой обязательно нажмите STOP/CANCEL  
(СТОП/ОТМЕНА) и отсоедините шнур питания от розетки.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЮБЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ

Перед использованием полностью разматывайте шнур питания.
Чтобы избежать удара электрическим током, не погружайте 
прибор, шнур питания или штекер питания в воду или какую-
либо другую жидкость.
Не допускайте, чтобы шнур питания свисал с края стола, ка-
сался горячих поверхностей или завязывался узлами.
Этот прибор не предназначен для использования людьми (в 
том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсор-
ными или умственными способностями, а также теми, кто не 
имеет опыта или знаний, без надзора или руководства лиц, 
ответственных за их безопасность.
Не допускайте, чтобы дети играли с прибором.
Рекомендуется регулярно проверять прибор. Не используйте 
прибор, если каким-либо образом поврежден шнур питания, 
штекер питания или сам прибор. Сдайте прибор в ближай-
ший авторизованный сервисный центр Stollar для проверки 
и/или ремонта.
Любое обслуживание, помимо чистки, должно производиться 
в авторизованном сервисном центре Stollar.
Этот прибор предназначен только для бытового использо-
вания. Не используйте этот прибор в каких-либо иных це-
лях, кроме его назначения. Не используйте в движущихся 
транспортных средствах или на лодках. Используйте только в 
помещениях. Неправильное использование может привести к 
травмам.
Рекомендуется установить устройство дифференциальной 
защиты (защитный выключатель) для дополнительной защиты 
при использовании электроприборов. Рекомендуется устано-
вить защитный выключатель с расчетным рабочим током, не 
превышающим 30 мА, в сети питания прибора. Обратитесь к 
электрику за консультацией.

•
•

•

•

•
•

•

•

•
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ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО  
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Протирайте внутренние поверхности печи влажной мягкой 
тканью после каждого использования. Остатки пищи, жира 
или масла на внутренних поверхностях печи могут вызвать пе-
регрев или задымление или возгорание микроволновой печи.
Микроволновую печь следует регулярно очищать, удаляя 
брызги и остатки пищи с поверхностей. Если микроволновая 
печь не будет содержаться в чистоте, это может привести к 
повреждению поверхности и сократить срок службы мик-
роволновой печи, а также создать потенциально опасную 
ситуацию.
В случае повреждения уплотнения дверцы или какой-либо 
части микроволновой печи, не используйте микроволновую 
печь, пока она не будет проверена/отремонтирована в авто-
ризованном сервисе Stollar.
Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи 
и напитков. Сушка продуктов, одежды или грелок, тапок, 
губок, влажной ткани и подобных предметов может создать 
риск травм, возгорания или пожара.
Убедитесь, что все контейнеры и тарелки подходят для мик-
роволновой печи. Это нужно сделать до подготовки продук-
тов к разогреву или приготовлению в микроволновой печи. 
Постоянно следите за пищей и жидкостями, которые разо-
греваются или готовятся в микроволновой печи, поскольку 
контейнеры могут возгораться.
Контейнеры или тарелки для микроволновой печи не долж-
ны превышать ширину вращающегося стеклянного блюда, 
иначе вращение может быть затруднено и пища приготовит-
ся неравномерно.
Жидкости и другие продукты нельзя разогревать в герметич-
ных контейнерах, поскольку они могут взорваться.

•

•

•

•

•

•

•
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Некоторые контейнеры и тарелки, могут выглядеть, как 
посуда для микроволновой печи, но иметь глазурь, которая 
поглощает энергию микроволн, перегревается и приводит к 
растрескиванию посуды. Глазурь также может препятствовать 
прогреву продуктов.
Продукты и жидкости нельзя разогревать непосредственно 
на вращающейся платформе. Пищу и жидкости следует по-
местить в подходящий для микроволновой печи контейнер, 
прежде чем ставить на вращающееся стеклянное блюдо.
Пищу и жидкости нельзя разогревать или готовить в пласти-
ковых или бумажных контейнерах или пакетах, если не про-
изводителем указано, что они подходят для такого исполь-
зования. В противном случаен контейнеры могут взорваться 
или возгореться.
Металлические прищепки или зажимы должны удаляться с 
упаковок, поскольку они могут вызвать искрение и/или возго-
рание.
Не используйте бумагу вторичной переработки или кухонные 
полотенца при приготовлении продуктов. Переработанная 
бумага может содержать металл и другие примеси, способ-
ные вызвать искрение и/или возгорание.
Не используйте металлически контейнеры и приборы в мик-
роволновой печи, поскольку они могут вызвать искрение 
и/или возгорание.
Используйте только приборы, подходящие для микроволно-
вой печи.
Не используйте пищевую фольгу в микроволновой печи, пос-
кольку они могут вызвать искрение и/или возгорание.
Перед помещением продуктов и жидкостей в микроволно-
вую печь убедитесь, что с контейнеров сняты крышки.
Перед разогреванием в микроволновой печи необходимо 
снимать крышки с бутылочек и баночек с детским питанием. 
Чтобы избежать ожогов и ошпаривания после разогрева, пе-
ремешивайте или встряхивайте содержимое, а также прове-
ряйте температуру перед подачей.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Обязательно проверяйте температуру пищи или напитков, 
приготовленных или разогретых в микроволновой печи, пре-
жде чем употреблять или подавать их кому-либо, в особен-
ности детям, пожилым людям и инвалидам.
При разогревании жидкостей и напитков в микроволновой 
печи может происходить бурное кипение. Необходимо соб-
людать осторожность при обращении с контейнерами с горя-
чими жидкостями или напитками.
Не нагревайте попкорн в микроволновой печи, если он не 
был специально упакован производителем для приготов-
ления в микроволновой печи. Некоторые невзорвавшиеся 
зерна могут перегреться и загореться. Не используйте масло, 
если это не рекомендовано производителем. Не держите 
попкорн в печи дольше указанного производителем времени 
(время приготовления не должно превышать 3 минуты). Бо-
лее продолжительный нагрев может привести к возгоранию.
Не готовьте продукты в оболочке, такие как картофель, кури-
ная печень, яичные желтки, устрицы и т. д., не наколов обо-
лочку несколько раз вилкой или ножом.
Не готовьте и не разогревайте сырые яйца в скорлупе и 
целые яйца, сваренные вкрутую, в микроволновой печи, 
поскольку они могут взорваться во время приготовления, в 
конец приготовления или после извлечения их из микровол-
новой печи.
Не нагревайте масло и жир для жарки или фритюра в микро-
волновой печи. Это может привести к перегреву микроволно-
вой печи и/или перегреву и возгоранию масла.
Если вы заметите дым, выключите микроволновую печь и 
отключите ее от розетки. Держите дверцу закрытой, чтобы 
пламя погасло.
Не пытайтесь использовать микроволновую печь какими-либо 
другими способами, кроме описанных в этой инструкции.
Отключая микроволновую печь от сети, не тяните за шнур, 
чтобы извлечь штекер из розетки.
При хранении микроволновой печи неплотно сматывайте 
шнур. Не обворачивайте шнур вокруг микроволновой печи.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ВНИМАНИЕ!
Не пытайтесь использовать микроволновую печь с от-
крытой дверцей, поскольку это может привести к вред-
ному воздействию микроволновой энергии. Важно не 
отключать и не нарушать защитные блокировки.
Не помещайте никакие предметы между передней пане-
лью и дверцей, чтобы не допустить отложения загрязне-
ний и остатков чистящих средств на уплотнениях.
Жидкости и другие продукты нельзя разогревать в гер-
метичных контейнерах, поскольку они могут взорваться.
В случае повреждения дверцы или уплотнения дверцы, 
не используйте микроволновую печь, пока она не будет 
отремонтирована в авторизованном сервисе Stollar. Осо-
бенно важно, чтобы дверца закрывалась плотно и чтобы 
не было повреждений: (1) дверцы (изгиба), (2) петель и 
замка (повреждений или ослабления), (3) уплотнений 
дверцы и уплотняющих поверхностей.
Не помещайте никакие посторонние объекты между 
дверцей и замком дверцы микроволновой печи, так как 
это может привести к чрезмерной утечке микроволно-
вой энергии.
Выполнение обслуживания или ремонта, предусматри-
вающего демонтаж крышки, защищающей от воздейс-
твия микроволновой энергии, может быть опасным. Эти 
операции могут выполнять только в авторизованном 
сервисном центре Stollar.
Не позволяйте детям использовать печь без присмотра, 
если им не были даны соответствующие инструкции, 
чтобы ребенок мог безопасно пользоваться печью и по-
нимал опасность неправильного использования.
Если прибор используется в комбинированном режиме, 
дети могут пользоваться печью только под присмотром 
взрослых, поскольку создается высокая температура.

W
•

•

•

•

•

•

•

•

РЕКОМЕНДАЦИЯ STOLLAR – БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
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ОСТОРОЖНО!
Поверхности могут быть горячими во время и после 
использования.

ОСТОРОЖНО!
Если прибор не поддерживается в должной чистоте, 
это может привести к повреждению его поверхностей, 
сократить срок службы изделия и стать причиной 
опасной ситуации.

W

W

РЕКОМЕНДАЦИЯ STOLLAR – БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ RU

УКАЗАНИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ
Устройство должно быть заземлено. Эта печь имеет шнур 
питания с жилой заземления и штекером с заземлением. Он 
должен быть подсоединен к надлежащим образом установ-
ленной и заземленной розетке. В случае короткого замыкания 
заземление снижает риск поражения электрическим током, 
обеспечивая отвод тока. Рекомендуется обеспечить отдельную 
цепь, обслуживающую только печь. Использование высокого 
напряжения связано с рисками и может привести к пожару 
или иному происшествию и повреждению печи. 

ВНИМАНИЕ!
Неверное использование штекера с заземлением может 
привести к поражению электрическим током.

•

W

СПЕЦИФИКАЦИИ

ПИТАНИЕ 230-240 В, 50 Гц, 1200 Вт

МОЩНОСТЬ 800 Вт

ВНЕШНИЕ ГАБАРИТЫ 262 (В) x 452 (Ш) x 339 мм (Г)

ОБЪЕМ ПЕЧИ 20 литров

ВЕС НЕТТО Прибл. 10,5 кг

 
Эти спецификации могут меняться без уведомления.
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ЗНАКОМСТВО 
с Stollar Express Wave SMO 620

Панель управления

Кнопка открывания дверцы

Защитная блокировка дверцы

Смотровое окно

Вращающийся механизм

Вращающееся стеклянное блюдо

Волновод 
Не удаляйте слюдяную пластину, закрываю-
щую волновод.

Дисплей 
Отображает время приготовления, мощность, 
вес или порции, индикаторы и текущее время.

POWER (Мощность) 
Используется для выбора уровня мощности 
приготовления.

MULTI STAGE (Поэтапное приготовление) 
Используется для настройки сразу нескольких 
программ приготовления. Световой индикатор 
последовательно зажигается для отображения 
соответствующего этапа приготовления. 

 CLOCK (Часы) 
Нажмите, чтобы посмотреть время в процессе 
приготовления.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

ЗНАКОМСТВО С STOLLAR ExPRESS WAVE SMO 620

I
J
K
L
M
N
O

H

C BE F GC D

SELECT (Выбор) 
Автоматически устанавливает время приготов-
ления для выбранного типа и веса продуктов.

START|EXPRESS (Пуск/быстрый пуск) 
Нажмите, чтобы запустить программу приго-
товления. 
При неоднократном нажатии запускается 
программа экспресс-приготовления без пред-
варительной установки мощности и времени 
приготовления.

WEIGHT|TIME (Вес|Время) 
Используется для установки текущего времени, 
времени приготовления и веса или порций 
продуктов. 

STOP|CANCEL (Стоп/отмена) 
Нажмите, чтобы отменить настройку или сбро-
сить все настройки прибора. 
Нажмите один раз, чтобы приостановить 
(временно прекратить) приготовление, или два 
раза, чтобы отменить приготовление.  
Используйте, чтобы активировать блокировку 
замка от детей. 

L.

M.

N.

O.

A
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ STOLLAR ExPRESS WAVE SMO 620 RU

ПЕРЕД ПЕРВЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Перед использованием удалите все рекламные 
наклейки и упаковочные материалы.

Аккуратно распакуйте микроволновую печь. Не 
выбрасывайте упаковочные материалы, пока не 
найдете все детали и не соберете микроволновую 
печь. Рекомендуется сохранить упаковку, чтобы 
можно было снова упаковать изделия в случае 
пересылки. 

Чтобы удалить пыль, которая могла собраться во 
время упаковки, вымойте ролики и стеклянное 
блюдо теплой мыльной водой, сполосните чистой 
водой и тщательно высушите. Протрите внутрен-
ние и внешние поверхности печи влажной мягкой 
тканью и тщательно высушите.

УСТАНОВКА ВРАщАЮщЕгОСЯ 
СТЕКЛЯННОгО БЛЮДА И 
ВКЛЮЧЕНИЕ МИКРОВОЛНОВОЙ 
ПЕЧИ

Установите кольцо с роликами внутрь печи на 
предусмотренное место на основании.

Установите стеклянное блюдо так, чтобы уг-
лубления в основании блюда совпали с осью, 
расположенной по центру внутри печи.

Подсоедините кабель питания к розетке 
230/240 В. Включите питание розетки. Микро-
волновая печь включена.

УСТАНОВКА
Выберите ровную горизонтальную поверхность 
с достаточной площадью, чтобы обеспечить 
пространство для приточного и вытяжного 
отверстий. Поверхность должна быть плоской 
и стабильной, а также должна выдерживать 
вес печи и самых тяжелых продуктов, которые 
в будут в ней готовиться.

Задняя панель прибора должна быть направ-
лена к стене.  Минимальный зазор от задней 
панели печи должны быть не менее 10 см и не 
менее 5 см по бокам.

Не снимайте ножки со дна печи.

1.

2.

3.

1.

2.

•

Блокирование приточных и/или вытяжных от-
верстий может привести к повреждению печи.

Размещайте печь как можно дальше от радио 
и телевизоров.

Работа микроволновой печи может создать 
помехи в радио- и телеприеме.

Подсоедините печь к стандартной бытовой 
розетке. Убедитесь, что напряжение и частота 
совпадают с напряжением и частотой, указан-
ными на табличке прибора.

ВНИМАНИЕ!
Не устанавливайте печь на плиту 
или другой нагревающийся прибор. В 
случае установки рядом с источником 
нагревания печь может быть 
повреждена и гарантия утратит силу.

ВНИМАНИЕ!
Проверьте печь на предмет 
повреждений, таких как перекошенная 
или погнутая дверца, поврежденные 
уплотнения дверцы, поврежденная 
поверхность уплотнений, сломанные 
или ослабленные петли и защелки, 
а также углубления на внутренних 
поверхностях печи. Если имеются 
какие-либо повреждения, не 
используйте печь и обратитесь в 
авторизованный сервисный центр 
Stollar.

ВНИМАНИЕ!
Не погружайте микроволновую печь, 
шнур питания или штекер питания 
в воду или какую-либо другую 
жидкость.

3.

4.

5.

6.

W

W

W

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Stollar Express Wave SMO 620
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УСТАНОВКА ЧАСОВ
Подключив питание, нажмите на кнопку CLOCK 
(Часы) один раз, чтобы установить формат 12 
часов или 24 часа.

Пример. Чтобы установить 8:30
Нажмите на кнопку CLOCK (Часы) один раз.

Поверните WEIGHT|TIME (Вес|Время) до отоб-
ражения 8.

Нажмите кнопку CLOCK (Часы).

Поверните ручку WEIGHT|TIME (Вес|Время), 
чтобы установить минуты, т. е. пока на экране 
не отобразится 8:30.

Нажмите CLOCK (Часы), чтобы подтвердить 
настройку. 

ПРИМЕЧАНИЕ

Нажмите кнопку CLOCK (Часы) один раз, 
чтобы посмотреть время в процессе приго-
товления.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ
Устанавливайте уровень мощности микроволн 
и время приготовления по своему усмотрению. 
Можно выбрать из пяти уровней мощности. Чтобы 
установить мощность, нажимайте кнопку POWER 
(Мощность). Максимальное время приготовления 
продуктов в микроволновой печи – 95 минут.

Уровни мощности микроволн

НАЖМИТЕ 
КНОПКУ POWER 
(МОЩНОСТЬ)

МОЩНОСТЬ 
МИКРОВОЛН 

ДИСПЛЕЙ

1 раз 100% 100

2 раза 80% 80

3 раза 60% 60

4 раза 40% 40

5 раза 20% 20

Пример. Выберите 60% мощности и 
время приготовления 2 минуты.

Откройте дверцу, поместите продукты в печь и 
закройте дверцу.

Нажмите кнопку POWER (Мощность) два раза, 
чтобы установить желаемый уровень мощности. 

Поверните WEIGHT|TIME (Вес|Время) на 2:00.

Нажмите кнопку START|EXPRESS (Пуск/Быстрый 
пуск).

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

ПРИМЕЧАНИЕ

Уровень мощности можно посмотреть в 
процессе приготовления пищи, нажав кноп-
ку POWER (Мощность).

ЭКСПРЕСС-ПРИгОТОВЛЕНИЕ
Если вы хотите использовать экспресс-режим, 
нажмите на кнопку START|EXPRESS (Пуск/Быстрый 
пуск) несколько раз, чтобы установить время при-
готовления, и микроволновая печь будет работать 
на полной мощности. 

Максимальное время, которое вы можете здесь 
установить, – 10 минут, и каждый раз при нажатии 
кнопки START|EXPRESS (Пуск/Быстрый пуск) будет 
добавляться 30 секунд, даже в процессе приготов-
ления.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ В 
МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Для размораживания продуктов требуется зна-
чительно меньше энергии, чем для приготов-
ления, а микроволны вызывают не нагревание, 
а таяние льда, образовавшегося в продукте.

Перед размораживанием мяса, удалите пакет 
или пленку, в которой оно было заморожено, 
чтобы мясо не находилось в образующейся при 
разморозке жидкости. В противном случае эта 
жидкость начнет кипеть по мере разморажива-
ния мяса, и мясо станет серого цвета и начнет 
тушиться. Чтобы удалить пакет или пленку с 
замороженного мяса, дайте ему разморозиться 
несколько минут, и пленка легко снимется.

Удалите мясо из пенополистиролового лотка, 
поскольку он не подходит для использования 
в микроволновой печи.

Поместите мясо на решетку с поддоном для 
сбора соков. Также можно использовать подхо-
дящую для микроволновой печи тарелку, про-
долженную абсорбирующей бумагой, поставив 
тарелку на перевернутую миску или кружку.

Варианты настроек и времени приведены в 
руководстве пользователя.

Проверяйте мясо в процессе размораживания. 
Когда верхние слои мяса оттают, снимите 
упаковку. Если снаружи мясо будет теплым 
на ощупь, не включайте печь, а дайте мясу 
постоять несколько минут, пока оно снова не 
станет холодным.

Мясо следует готовить сразу после размора-
живания. Не оставляйте его при комнатной 
температуре или в холодильнике даже на 
непродолжительное время.

•

•

•

•

•

•

•

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ STOLLAR ExPRESS WAVE SMO 620
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ВЕС РАЗМОРАЖИВАЕМОгО 
ПРОДУКТА
Поверните WEIGHT|TIME (Вес|Время) против 
часовой стрелки, чтобы перейти к настройкам 
размораживания, а затем поверните по часовой 
стрелке, чтобы ввести вес (100–1800 г).  

Откройте дверцу, поместите продукты в печь и 
закройте дверцу.

Поверните WEIGHT|TIME (Вес|Время) против 
часовой стрелки, чтобы выбрать функцию 
размораживания.

Поверните WEIGHT|TIME (Вес|Время) по часо-
вой стрелке, чтобы ввести вес размораживае-
мого продукта.

Нажмите кнопку START|EXPRESS (Пуск/Быстрый 
пуск).

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Во время программы размораживания 
система будет подавать звуковые сигналы, 
чтобы напомнить пользователю о необхо-
димости перевернуть продукт. После этого 
нужно нажать START|EXPRESS (Пуск/Быстрый 
пуск), чтобы возобновить размораживание.

ПОЭТАПНОЕ ПРИгОТОВЛЕНИЕ
Приготовление может иметь максимум два этапа. 
Микроволновая печь позволяет настроить два 
разных этапа приготовления – каждый со своей 
продолжительностью и уровнем мощности.

Откройте дверцу, поместите продукты в печь и 
закройте дверцу.

Нажмите кнопку POWER (Мощность) необхо-
димое число раз, чтобы установить желаемый 
уровень мощности.

Поверните WEIGHT|TIME (Вес|Время), чтобы 
установить время приготовления.

Нажмите на кнопку MULTI STAGE COOKING 
(Поэтапное приготовление) один раз.

Нажмите кнопку POWER (Мощность) необ-
ходимое число раз, чтобы снова установить 
желаемый уровень мощности.

Поверните WEIGHT|TIME (Вес|Время), чтобы 
установить время приготовления.

Нажмите кнопку START|EXPRESS (Пуск/Быстрый 
пуск).

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ПРИМЕЧАНИЕ. 

При настройке второго этапа время при-
готовления можно ввести только после 
однократного нажатия кнопки POWER 
(Мощность).

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ПРИгОТОВЛЕНИЕ
Выбирайте тип блюда и размер порции и готовьте 
любимые продукты, не регулируя время приготов-
ления и уровень мощности.

Пример. Приготовить 400 г рыбы.
Нажмите кнопку SELECT (Выбор) шесть раз.

Поверните WEIGHT|TIME (Вес|Время), чтобы 
указать вес 400 г.

Нажмите кнопку START|EXPRESS (Пуск/Быстрый 
пуск).

Меню автоматического приготовления

КОД ПРОДУКТ/РЕЖИМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1 Молоко/кофе (200 мл/чашка)

2 Рис (г)

3 Паста (г)

4 Картофель (230 г/порция)

5 Разогрев (г)

6 Рыба (г)

7 Пицца (г)

8 Попкорн (99 г)

ПРИМЕЧАНИЕ. 

Поверните WEIGHT|TIME (Вес|Время), что-
бы указать вес или порцию продукта.

Результат автоматического приготов-
ления зависит от таких факторов, как 
форма и размер продукта, ваши личные 
предпочтения степени готовности 
конкретных продуктов и даже то, как 
вы размещаете продукт в печи. Если вам 
не понравится полученный результат, 
скорректируйте время приготовления 
соответствующим образом.

К спагетти необходимо добавить кипя-
щую воду перед приготовлением.

1.

2.

3.

•

•

•

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ STOLLAR ExPRESS WAVE SMO 620
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СОВЕТЫ ПО НАСТРОЙКАМ 
АВТОМАТИЧЕСКОгО МЕНЮ

Автоматический разогрев
Рассчитывает время, необходимое для разогрева 
продукта до температуры выше 75 С. Поместите 
продукт в/на контейнер, подходящий для микро-
волновой печи и закройте специальной крышкой 
для микроволновой печи, пленкой с вентиляцион-
ными отверстиями или абсорбирующей бумагой.

Рыба
Выложите рыбу на блюдо, подходящее для мик-
роволновой печи, и равномерно распределите. 
Поместите блюдо на подставку или перевернутую 
миску. Накройте специальной крышкой для мик-
роволновой печи или пленкой с вентиляционными 
отверстиями.

Спагетти (паста)
Возьмите миску, подходящую для микроволновой 
печи и достаточно большую, чтобы вместить соот-
ветствующий объем воды. Убедитесь, что уровень 
воды не превышает ¾ миски. Это предотвратит 
выплескивание и ошпаривание горячей водой.

Картофель
Наколите каждую картофелину вилкой 3–4 раза и 
распределите по внешним краям вращающегося 
блюда.

Пицца
Накройте вращающееся блюдо абсорбирующей 
бумагой. Положите куски пиццы на бумагу. Таким 
образом тесто не станет мокрым.

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ
Используется, чтобы предотвратить использование 
печи детьми без надзора взрослых. Индикатор 
CHILD LOCK (БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ) отобража-
ется на дисплее, и микроволновая печь не может 
использоваться, пока блокировка установлена.

Чтобы установить блокировку от детей, Ннажмите 
и удерживайте кнопку STOP/CANCEL (Стоп/Отмена) 
в течение трех секунд. Прозвучит сигнал, и заго-
рится индикатор LOCK (Блокировка).

Чтобы отменить блокировку от детей, нажмите и 
удерживайте кнопку STOP/CANCEL (Стоп/Отмена) 
в течение трех секунд, пока на дисплее не выклю-
чится индикатор LOCK (Блокировка).

ФУНКЦИЯ НАПОМИНАНИЯ ОБ 
ОКОНЧАНИИ ПРИгОТОВЛЕНИЯ
Когда приготовление завершается, звучит сигнал и 
на дисплее отображается END (КОНЕЦ). 

Сигнал будет звучать каждые 2 минуты, чтобы 
напомнить об окончании приготовления, пока не 
будет нажата кнопка STOP/CANCEL (Стоп/Отмена) 
или не будет открыта дверца. 

СОВЕТЫ И ПОДСКАЗКИ

Некоторые важные советы по 
использованию микроволн
Чтобы лучше распределить энергию в продуктах 
для более равномерного приготовления, обратите 
внимание на приведенные далее рекомендации.

Ориентируйте продукты, имеющие разную тол-
щину на разных концах, например брокколи 
или куриные ножки, более толстой или более 
жесткой частью к внешнему краю блюда. 
Таким образом части, требующие более 
продолжительного приготовления, получат 
большее энергии и пища будет приготовлена 
равномерно.

Крышка удерживает тепло и пар и ускоря-
ет приготовление. Используйте крышки, 
подходящие для микроволновой печи, или 
пластиковую пленку, отвернув ее с одной 
стороны, чтобы создать узкое отверстие для 
выхода пара.

Используйте неглубокие блюда без загнутых 
краев. Неглубокие блюда позволяют продук-
там готовиться быстрее, а плоские края не 
создают условий для перегрева продуктов.

Располагайте отдельные объекты, такие как 
формочки или целые картофелины, по вне-
шнему краю вращающегося блюда. Обязатель-
но оставляйте свободное пространство между 
объектами, чтобы энергия могла проникать в 
них со всех сторон.

Используйте круглую посуду для микровол-
новой печи. Круглая посуда обеспечивает 
более равномерный прогрев, чем квадратная 
или прямоугольная, углы которой поглощают 
большую часть энергии, что приводит к пере-
греву и высыханию продуктов.

Закрывайте части, которые поглотят больше 
энергии, например кончики крыльев или углы 
квадратной посуды, небольшими кусочками 
фольги. Она будет отражать микроволны, и 
эти части не будут перегреваться и сохнуть.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Разогревайте хлеб, печенье и масляные про-
дукты на бумажном полотенце. Оно предо-
твратит скопление пара между продуктами 
и блюдом, сохраняя поверхности сухими и 
хрустящими. Закрывайте продукты бумагой, 
чтобы защитить печь от брызг.

Перемешайте продукты от краев к центру 
один–два раза во время приготовления для 
выравнивания температуры и ускорения приго-
товления.

Переворачивайте крупные продукты один раз 
во время приготовления в микроволновой 
печи. Это обеспечит более равномерное воз-
действие микроволн.

Некоторые продукты, такие как кексы, запе-
ченные овощи и изделия из теста, лучше пос-
тавить на возвышение. Это позволит энергии 
проникать в продукты со всех сторон, в том 
числе сверху и снизу. Используйте подходя-
щую для микроволновой печи пластиковую 
или керамическую подставку. Если подставки 
нет, можно использовать перевернутую миску 
или чашку.

Не ставьте на возвышение специальные блюда 
для подрумянивания, кувшины с густым со-
усом, небольшие количества пищи или кружки 
с напитками.

Внутренняя температура продуктов продолжа-
ет повышаться, т. е. они продолжают готовить-
ся, даже после извлечения из микроволновой 
печи. Лучше не доводить блюда до полной 
готовности, поскольку они продолжают гото-
виться и после извлечения из микроволновой 
печи.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

ПОСУДА И ПРИБОРЫ ДЛЯ 
МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Используемые контейнеры, блюда, тарелки 
и т. д. должны походить для микроволновой 
печи. Проверьте, есть ли соответствующее 
обозначение на посуде или приборах обозна-
чение, или обратитесь к производителю.

Чтобы проверить, подходит ли контейнер, 
тарелка или блюдо для микроволновой печи, 
поставьте его в печь вместе с 1 чашкой холод-
ной воды (в подходящей для микроволновой 
печи чашке) на 100% мощности на 1 минуту. 
Если контейнер будет горячим, а вода холод-
ной, контейнер не подходит для микровол-
новой печи. Если контейнер будет холодным, 
а вода горячей, контейнер подходит для 
микроволновой печи.

Металлические контейнеры и приборы нельзя 
использовать в микроволновой печи.

•

•

•

Общее руководство по выбору правильной посуды

ПОСУДА ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Термостойкое стекло Да

Нетермостойкое стекло Нет

Термостойкая керамика Да

Подходящее для микроволновой печи пластмас-
совое блюдо

Да

Кулинарная бумага Да

Металлический поднос Нет

Металлическая подставка Нет

Алюминиевая фольга и контейнеры из фольги Нет

RUИСПОЛЬЗОВАНИЕ STOLLAR ExPRESS WAVE SMO 620
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Перед чисткой всегда отсоединяйте прибор от 
розетки.

Держите внутренние поверхности микровол-
новой печи в чистоте. Если на стенках появятся 
брызги или внутри что-либо разольется, протри-
те влажной тканью. Если загрязнения сильные, 
можно использовать щадящее моющее средс-
тво. Не используйте агрессивные аэрозоли или 
другие средства, поскольку они могут оставить 
следы или нарушить глянец поверхности.

Внешние поверхности можно очищать влажной 
тканью. Чтобы не допустить повреждения 
рабочих частей внутри микроволновой печи, 
не позволяйте воде просачиваться внутрь через 
вентиляционные отверстия.

Регулярно протирайте дверцу и окошко с обеих 
сторон уплотнения и области вокруг  них влаж-
ной тканью, чтобы удалить брызги и частицы. 
Не используйте абразивные чистящие средства.

Не допускайте намокания панели управления. 
Протирайте влажной мягкой тканью. При 
очистке панели управления оставляйте дверцу 
открытой, чтобы не допустить случайного 
включения печи.

Если внутри или вокруг дверцы собирается пар, 
вытрите его сухой мягкой тканью. Пар может 
собираться при приготовлении продуктов с 
высоким содержанием влаги или использова-
нии печи в условиях высокой влажности. Это 
нормально.

Необходимо периодически извлекать и очи-
щать вращающееся стеклянное блюдо. Вымой-
те блюдо теплой мыльной водой, сполосните 
чистой водой и как следует высушите.

Необходимо регулярно очищать ролики вра-
щающегося механизма и дно микроволновой 
печи, чтобы обеспечить надлежащее вращение 
стеклянного блюда и предотвратить появле-
ние излишнего шума. Просто протрите дно 
микроволновой печи влажной мягкой тканью. 
Роликовый механизм можно мыть теплой 
мыльной водой. После этого сполосните его 
чистой водой и как следует высушите. После 
извлечения роликового механизма из печи 
для очистки убедитесь, что вы вернули его в 
правильное положение.

•

•

•

•

•

•

•

•

Чтобы удалить запахи из микроволновой 
печи, в миске, подходящей для микровол-
новой печи, смешайте чашку воды с соком 
одного лимона и поставьте в печь на полную 
мощность на 5 минут. Тщательно протрите 
внутренние поверхности микроволновой печи, 
а затем вытрите насухо.

Если возникнет необходимость заменить лам-
почку в печи, обратитесь в авторизованный 
сервисный центр Stollar.

Не выбрасывайте прибор с бытовым мусором. 
Он должен быть надлежащим образом 
утилизирован в соответствии с местными 
правилами.

При уборке микроволновой печи на хранение 
нажмите на кнопку STOP/CANCEL (Стоп/От-
мена) и отсоедините шнур печи от розетки. 
Убедитесь, что печь полностью остыла, чистая 
и сухая. Зафиксируйте вращающийся меха-
низм и блюдо и закройте дверцу. Не кладите 
ничего сверху. Храните микроволновую печь в 
ее рабочем положении.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАщАТЬСЯ В 
СЕРВИС

Убедитесь, что печь надежно подключена к 
розетке. Если это не так, извлеките штекер 
из розетки, подождите 10 секунд и вставьте 
штекер в розетку надлежащим образом.

Проверьте, не сгорел ли предохранитель и 
не отключился ли защитный автоматический 
выключатель. Если они в порядке, проверьте 
работу розетки с другим устройством.

Убедитесь, что панель управления правильно 
запрограммирована и таймер установлен.

Убедитесь, что дверца как следует закрыта и 
защитный запорный механизм дверцы задейс-
твован. В противном случае микроволновая 
энергия не будет подаваться в печь.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вышеупомянутые действия не дают 
результата, обратитесь в сервисный 
центр Stollar. НЕ пытайтесь регулировать 
или чинить печь самостоятельно.

•

•

•

•

•

•

•

•

УХОД И ЧИСТКА
Stollar Express Wave SMO 620
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ВОЗМОЖНАЯ ПРОБЛЕМА ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ

Микроволны часто создают 
помехи телевизионному 
сигналу.

Во время работы могут создаваться помехи радио- и 
телеприемникам. Это похоже на помехи, иногда создаваемые 
пылесосами, блендерами и т. п.

•

Тусклый свет лампочки 
микроволновой печи.

При работе в режиме пониженной мощности свет в печи может 
быть менее ярким.

•

Пар, оседающий на дверце, и 
горячий воздух, выходящий из 
вентиляционных отверстий.

Во время работы может выделяться пар. Большая часть выходит 
через вентиляционные отверстия, но объем может собираться 
вокруг дверцы.

•

ВОЗМОЖНАЯ ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ

Микроволновая печь не 
запускается.

Шнур питания не вставлен 
надлежащим образом или 
питание не включено.

Сгорел предохранитель 
или проблема с защитным 
автоматом.

Проблема с розеткой.

•

•

•

Отсоедините и снова 
подсоедините штекер и 
включите.

Замените предохранитель 
или включите защитный 
автомат.

Обратитесь к специалисту, 
чтобы проверить работу 
розетки.

•

•

•

Микроволновая печь не 
нагревает.

Дверца не закрыта 
надлежащим образом.

• Убедитесь, что дверца 
закрыта надлежащим 
образом.

•

Вращающееся стеклянное 
блюдо создает шум при работе.

Роликовый механизм 
установлен неправильно или 
требует очистки.

• Установите заново и 
очистите, если необходимо.

•

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

RUПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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