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ATSARGUMO PRIEMONĖS, SKIRTOS IŠVENGTI 

PER DIDELIO MIKROBANGŲ ENERGIJOS 

POVEIKIO 

(a) Nebandykite naudoti šios mikrobangų krosnelės,

kai yra atidarytos durelės, nes dėl to galite patirti

neigiamos kenksmingos mikrobangų energijos

poveikį. Labai svarbu nesugadinti arba nekeisti

apsauginių blokavimo įtaisų.

(b) Nedėkite jokių objektų tarp krosnelės priekinės dalies

ir durelių, arba užtikrinkite, kad purvas arba valiklio likučiai

nesikauptų ant tarpiklių paviršių.

(c) ĮSPĖJIMAS. Jeigu sugadintos durelės arba durelių

tarpiklis, krosnelė neturi būti naudojama iki ją

suremontuos kompetentingas asmuo.

PAPILDYMAS 

Jeigu neužtikrinama prietaiso švara, jo paviršius gali būti 

sugadintas ir sumažėti prietaiso eksploatavimo trukmė, bei 

dėl to gali kilti pavojinga situacija. 

Specifikacijos 

Modelis: EOK 20 X / 20 BL 

Vardinė įtampa: 230 V, ~50 Hz 

Vardinė įėjimo galia 
(mikrobangos): 

1 250 W 

Vardinė atiduodamoji galia 
(mikrobangos): 

800 W 

Vardinė įėjimo galia (keptuvo 
funkcija): 

1 000 W 

Krosnelės talpa: 20 l 

Sukamojo padėklo skersmuo: 245 mm 

Išoriniai matmenys: 595 x 343,5 x 388 mm 

Neto svoris: Apie 15 kg 
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SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI 

ĮSPĖJIMAS 

Kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio, sužeidimo 
arba per didelio mikrobangų krosnelės energijos 
poveikio, kai naudojate prietaisą, riziką, laikykitės 

pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant: 

1. Perskaitykite ir vadovaukitės skyriumi:

„ATSARGUMO PRIEMONĖS, SKIRTOS IŠVENGTI

PER DIDELIO MIKROBANGŲ

ENERGIJOS POVEIKIO.“

2. Šis prietaisas gali būti naudojamas ne jaunesnių nei

8 metų vaikų ir asmenų su ribotais fiziniais, jutiminiais

arba protiniais gebėjimais, arba neturinčių patirties

ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai
naudoti prietaisą ir supranta susijusius pavojus. Vaikams žaisti
su prietaisu draudžiama. Vaikai negali atlikti aptarnavimo

ir valymo, nebent jie yra vyresni nei 8 metų amžiaus ir yra

prižiūrimi suaugusiųjų. Jaunesniems nei 8 metų vaikams

negalima artintis prie prietaiso be nuolatinės suaugusiųjų

priežiūros.

3. Prietaisą ir jo maitinimo laidą laikykite vietoje, kurioje jo

negalėtų pasiekti jaunesni nei 8 metų vaikai.

4. Jei maitinimo laidas pažeistas, kad būtų išvengta

pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės

priežiūros atstovas arba kitas kvalifikuotas asmuo.

(prietaisui su Y tipo priedu)

5. ĮSPĖJIMAS. Prieš keisdami lemputę įsitikrinkite, jog

prietaisas yra išjungtas, kad išvengtumėte elektros

smūgio pavojaus.



6 

 

 

6. ĮSPĖJIMAS. Pavojinga asmenims, išskyrus 

kompetentingus asmenis, atlikti bet kokią techninę 

priežiūrą arba remonto darbus, kurių metu turi 

būti nuimtas gaubtas, užtikrinantis apsaugą nuo 

elektromagnetinių bangų poveikio. 

7. ĮSPĖJIMAS. Skysčiai ir kiti maisto produktai neturi būti 

šildomi sandariose pakuotėse, nes jos gali sprogti. 

8. Kai šildomas maistas plastikinėse arba popierinėse 
pakuotėse, stebėkite krosnelę, nes pakuotė gali 

užsidegti. 

9. Naudokite tik tinkamus naudoti mikrobangų krosnelėse 

indus. 

10. Jeigu pasklinda dūmai, išjunkite prietaisą arba 

atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio ir laikykite dureles 

uždarytas, kad užgestų liepsnos. 

11. Šildant gėrimus mikrobangų krosnelėje jų virimas 

yra uždelstas, todėl būkite atsargūs perkeldami indą. 

12. Maitinimui skirtų buteliukų ir vaikų maistui skirtų indų 

turinys prieš vartojimą turėtų būti išmaišytas arba suplaktas 

ir patikrinta temperatūra, kad išvengtumėte nudegimų. 

13. Kiaušiniai savo lukšte ir kietai virti kiaušiniai neturėtų 

būti šildomi mikrobangų krosnelėje, nes jie gali sprogti net 

ir baigus šildyti mikrobangų krosnelėje.  

14. Krosnelė turėtų būti reguliariai valoma ir šalinami 

susikaupę maisto likučiai. 

15. Neužtikrinus krosnelės švaros, paviršius gali 
pradėti irti ir neigiamai veikti prietaiso ilgaamžiškumą, 
bei kelti pavojų. 
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16. Naudokite tik temperatūrinius zondus, 
rekomenduojamus naudoti su šia krosnele. 
(krosnelėms, kuriose yra temperatūros zondui tvirtinti 
skirta vieta). 

17. Mikrobangų krosnelė turi būti naudojama, kai  

dekoratyvinės durelės yra atidarytos (krosnelės su 

dekoratyvinėmis durelėmis). 

18. Šis prietaisas sukurtas naudoti buityje ir panašiems 

tikslams, pavyzdžiui: 

- personalui skirtose dirbtuvių, biurų ir kitų darbinių aplinkų 

virtuvėse; 

- klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitose 

gyvenamosiose patalpose; 

- ūkiuose; 

- nakvynės ir pusryčių paslaugas teikiančiose įstaigose. 

19. Mikrobangų krosnelė skirta maisto ir gėrimų šildymui. 

Maisto arba drabužių džiovinimas ir šildymo padelių,  

šlepečių, kempinių, drėgnų drabužių ir panašių objektų 

šildymas gali sužaloti arba gali kilti gaisras. 

20. Metalinės maisto ir gėrimų pakuotės neturi būti 

naudojamos ruošiant maistą mikrobangomis. 

21. Prietaisą draudžiama valyti garus naudojančiais 

valymo prietaisais. 

22. Būkite atsargūs, kad išimdami pakuotes iš prietaiso,  

neperstumtumėte sukamojo padėklo (stacionariems ir 

įmontuojamiems prietaisams, pastatytiems ant grindų arba 

900 mm aukštyje virš grindų lygio ir turintiems nuimamus 

sukamuosius padėklus. Bet tai netaikoma prietaisams, 

kuriose sumontuoti apatiniai horizontalūs durelių lankstai.). 



8 

 

 

23. Mikrobangų krosnelė turi būti naudojama kaip 
įmontuojamas virtuvinis prietaisas. 

24. Garais valančius prietaisas naudoti draudžiama. 

25. Spintelės stalčiaus paviršius gali įkaisti. 

26. ĮSPĖJIMAS. Naudojimo metu prietaisas ir 
pasiekiamos dalys įkaista. Būkite atidūs, kad 
neprisiliestumėte prie įkaitusių elementų. Jaunesniems 
nei 8 metų vaikams negalima artintis prie prietaiso be 
nuolatinės suaugusiųjų priežiūros. 

27. Naudojimo metu prietaisas įkaista. Imkitės 

priemonių, kad neprisiliestumėte prie kaitinimo elementų, 

esančių krosnelės viduje. 

28. ĮSPĖJIMAS. Pasiekiamos dalys naudojimo metu 

įkaista. Maži vaikai turėtų būti laikomi atokiau. 

29. Prietaisas neturi būti montuojamas už dekoratyvinių  

durelių, kad būtų išvengta jo perkaitimo. (Tai netaikoma 

prietaisams su dekoratyvinėmis durelėmis.) 

30. ĮSPĖJIMAS. Kai prietaisas naudojamas kombinuotuoju 

režimu, dėl susidarančios aukštos temperatūros, vaikai 

krosnele gali naudotis tik prižiūrimi suaugusiųjų. 

31. Nenaudokite agresyvių abrazyvinių valiklių arba aštrių 
metalinių grandiklių krosnelės durelių stiklo valymui, nes jie 
gali subraižyti stiklą, kuris gali sudužti. 

 
 
 
 
 
 

 

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE VĖLESNIAM 

NAUDOJIMUI. 
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Siekiant išvengti sužalojimo pavojaus, įrenkite 
įžeminimą 

PAVOJUS 
Elektros smūgio pavojus 

prisilietus prie 

vidinių komponentų gali 

sunkiai 

arba mirtinai sužaloti. 

Neardykite šio 

prietaiso. 
 

PERSPĖJIMAS 
Elektros smūgio pavojus 

Netinkamas įžeminimo 

naudojimas gali sukelti 

elektros smūgį. 

Prietaisą į maitinimo lizdą 

junkite tik tinkamai 

įžeminus prietaisą. 

Šis prietaisas turi būti 

įžemintas. Įvykus 

trumpajam jungimui, 

įžeminimas sumažina 

elektros smūgio riziką 

leisdamas srovei nutekėti 

įžeminimo laidu. 

Šiame prietaise 

sumontuotas kabelis, 

kuriame yra įžeminimo 

laidas su 

įžeminimo kištuku. 

Kištukas turi būti įjungtas į 

lizdą, kuris yra tinkamai 

sumontuotas ir įžemintas. 

Jei kyla abejonių, 

pasitarkite su kvalifikuotu 

elektriku, 

jeigu nesuprantate įžeminimo 

instrukcijų arba abejojate dėl 

tinkamo prietaiso įžeminimo. 

Jeigu reikia naudoti 

ilginamąjį laidą, naudokite 

tik 3 laidų ilginamąjį laidą. 

 

1. Trumpas maitinimo laidas 

skirtas sumažinti įsipainiojimo 

arba užkliuvimo pavojaus, 

kurį kelia ilgas laidas. 

2. Jeigu naudojamas ilgas 
laidas arba ilginamasis laidas: 

1) Ant laido arba 

ilginamojo laido nurodyti 

elektriniai parametrai turėtų 

bent jau atitikti prietaiso 

parametrus. 

2) Ilginamasis laidas turi būti 

įžeminimui skirtas 3 laidų 

kabelis. 3) Ilginamasis laidas 

turi būti 

įrengtas taip, kad nebūtų 

permestas per stalviršį, kur jį 

galėtų tempti  

vaikai arba atsitiktinai 

užkliūti. 
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VALYMAS 
Nepamirškite atjungti prietaisą nuo maitinimo šaltinio. 

1. Po naudojimo krosnelės vidų valykite šiek tiek 
sudrėkinta šluoste. 
2. Priedus valykite įprastu būdu muiluotame vandenyje. 
3. Durelių rėmas ir tarpikliai, bei besiribojančios dalys turi 
būti, jeigu reikia, valomos atsargiai drėgna šluoste. 
4. Nenaudokite agresyvių abrazyvinių valiklių arba aštrių 
metalinių grandiklių krosnelės durelių stiklo valymui, nes jie 
gali subraižyti stiklo paviršių ir jis gali sudužti. 

5. Valymo patarimas, palengvinantis krosnelės vidinių sienelių, 
prie kurių gali prisiliesti ruošiamas maistas, valymą: Į indą 
įdėkite pusę citrinos, įpilkite 300 ml (1/2 pintos) vandens ir 
10 minučių kaitinkite nustatę 100 proc. mikrobangų galią. 
Nuvalykite krosnelę minkšta ir sausa šluoste. 

 
 
 

INDAI 
DĖMESIO 
Susižalojimo pavojus 
Pavojinga 
asmenims, išskyrus 
kompetentingus 
asmenis, 
atlikti bet kokią techninę 
priežiūrą arba remonto 
darbus, kurių metu 
nuimamas gaubtas, 
saugantis nuo 
mikrobangų poveikio. 

 
 
 

Žr. instrukcijas „Medžiagos, kurias galite naudoti 

mikrobangų krosnelėje arba medžiagos, kurias 

mikrobangų krosnelėje naudoti draudžiama.“ Gali būti 

nemetalinių indų, kuriuos gali būti nesaugu naudoti 

mikrobangų krosnelėje. Jeigu abejojate, galite išbandyti 

indą, dėl kurio naudojimo abejojate, atlikdami žemiau 

aprašytą procedūrą. 

Indo bandymas: 

1. Į tinkantį mikrobangų krosnelei indą įpilkite 1 

puodelį (250 ml) šalto vandens ir įdėkite indą, dėl 

kurio tinkamumo naudoti abejojate. 

2. Šildykite didžiausia galia 1 minutę. 

3. Atidžiai patikrinkite indą. Jeigu tuščias indas 

yra šiltas, nenaudokite jo maisto ruošimui 

mikrobangų krosnelėje. 

4. Neviršykite maisto ruošimui skirtos 1 minutės. 
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Medžiagos, kurias galite naudoti mikrobangų krosnelėje 

Indai Pastabos 

Glazūruotas 
indas 

 

 

Stalo indai 

Stikliniai ąsočiai 

Stikliniai indai 

Kepimo 

orkaitėje 

maišeliai 

Popierinės 

lėkštės ir 

puodeliai 

Popieriniai 
rankšluosčiai 

 
Pergamentini

s popierius 

Plastikas 

 
 

 
 

Vadovaukitės gamintojo instrukcijomis. Glazūruoto indo apačia turi būti 

bent 5 mm (3/16 colio) aukščiau sukamojo padėklo. Neteisingai 

naudojamas sukamas padėklas gali sugesti. 

Saugius naudoti mikrobangų krosnelėje. Vadovaukitės gamintojo 

instrukcijomis. Nenaudokite įtrūkusių arba įskilusių indų. 

Visada nuimkite dangtį. Naudokite tik maisto šildymui iki jis šiek tiek 

sušils. Dauguma stiklinių ąsočių nėra atsparūs karščiui ir gali sutrūkti.  

Naudokite tik karščiui atsparius ir orkaitei skirtus stiklinius indus. 

Įsitikinkite, kad nėra metalinių puošybos elementų. Nenaudokite 

įtrūkusių arba įskilusių indų. 

Vadovaukitės gamintojo instrukcijomis. Neuždenkite naudodami 

metalinius tvirtinimo elementus. Palikite plyšį, kad galėtų išeiti garai. 

 

Naudokite tik trumpalaikiam maisto ruošimui arba šildymui. Nepalikite 

krosnelės, kurioje ruošiamas maistas, be priežiūros. 

Naudokite pakartotinai šildomo maisto uždengimui ir riebalų sugėrimui. 

Tik trumpalaikiam maisto ruošimui. Būtina nuolatinė priežiūra. 

Naudokite kaip dangtį, saugantį nuo taškymosi arba apvyniokite, kad 
galėtumėte virti garuose. 
Saugius naudoti mikrobangų krosnelėje. Vadovaukitės gamintojo 

instrukcijomis. Turėtų būti paženklintas „Microwave Safe“ (saugus 

naudoti mikrobangų krosnelėje). Kai kurie plastikiniai indeliai 

suminkštėja įkaitus juose esančiam maistui. „Virimui skirti maišeliai“ ir 

sandariai uždaryti plastikiniai maišeliai turėtų būti prapjauti, pradurti 

arba padaryta vėdinimo anga, kaip nurodyta ant pakuotės.  

Saugius naudoti mikrobangų krosnelėje. Uždenkite maistą ruošimo metu,
 kad išlaikytumėte drėgmę. Užtikrinkite, kad apvyniota plastikinė plėvelė 

nesiliestų su maistu. 

 Termometrai Saugus naudoti mikrobangų krosnelėse (mėsos ir cukraus 

termometrus). 

Naudokite uždengimui, kad išvengtumėte taškymosi ir išlaikytumėte 
drėgmę. 

 

 
 

 
Medžiagos, kurias draudžiama naudoti mikrobangų krosnelėje  

Indai Pastabos 
 

Aliumininiai 

padėklai  

 

 

Gali išsiriesti. Maistą perkelkite į saugų ir mikrobangų krosnelėje 

skirtą naudoti indą. 

Gali išsiriesti. Maistą perkelkite į saugų ir mikrobangų krosnelėje 

skirtą naudoti indą 

Plastikinė 
vyniojimo 
plėvelė 

Vaškinis 
popierius 

Maisto dėžutės 
su metaline 
rankena 
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 Metalas saugo maistą nuo mikrobangų. Metalinė apdaila gali 

pradėti kibirkščiuoti. 

 

Gali pradėti kibirkščiuoti ir krosnelėje gali kilti gaisras 

 

Krosnelėje gali kilti gaisras. 

 

Putplastis gali lydytis arba užteršti viduje esantį skystį, kai yra 

veikiamas aukštos temperatūros. 

Mediena naudojama mikrobangų krosnelėje išdžius ir gali suskilti 

  arba įtrūkti.  

Metaliniai indai arba 

indai su metaline 

apdaila 

 Metalinės 
susukamos 
vielutės 

Popieriniai 

maišeliai 
Putplastis 

 

Mediena 
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MIKROBANGŲ KROSNELĖS PARUOŠIMAS 

Krosnelės dalių ir priedų pavadinimai 

Išimkite krosnelę ir pašalinkite visas pakavimo medžiagas iš dėžės 

ir krosnelės vidaus. Krosnelė pateikiama su šiais priedais: 

Stiklinis padėklas 1 A 

Sukamojo padėklo žiedo 

surinkimas 1 

Naudojimo instrukcija  1 

F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E D 

 
G 

 
 

 
Keptuvo grotelės (negali būti naudojamos su 

mikrobangų šildymo funkcija ir turi būti dedama 

ant stiklinio padėklo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C B 

 

A) Valdymo skydelis 

B) Sukamojo padėklo ašis 

C) Sukamojo padėklo žiedo 
surinkimas 

D) Stiklinis padėklas 

E) Stebėjimui skirtas langelis 

F) Durų konstrukcija 

G) Apsauginio užrakto sistema 

 

Sukamojo padėklo 
surinkimas 

Įvorė (apatinė pusė) 

 
 

Stiklinis  

padėklas 

 

 
Sukamojo padėklo ašis  

 

 
a. Niekada stiklinio padėklo nedėkite gerąja puse į apačią. 

Stiklinis padėklas niekada neturėtų būti įtvirtintas 

b. Stiklinis padėklas ir sukamojo padėklo žiedo 

konstrukcija maisto ruošimo metu turi būti naudojama 

visada. 

c. Visas maistas ir maisto pakuotės maisto ruošimo metu 

visada turi būti dedamos ant stiklinio padėklo. 

d. Jeigu stiklinis padėklas arba sukamojo padėklo žiedo 

konstrukcija įtrūksta arba suskyla, susisiekite su 

artimiausiu įgaliotu techninės priežiūros centru. 

 

Sukamojo padėklo žiedo surinkimas 
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Surinkimas ir prijungimas 
1.  Šis prietaisas skirtas naudojimui namuose. 

2.  Ši krosnelė yra skirta naudoti tik įmontuota. Ji nėra skirta 

naudoti pastatyta ant stalviršio arba spintelėje. 

3. Vadovaukitės specialiomis montavimo 

instrukcijomis. 

4. Prietaisas gali būti montuojamas 60 cm pločio 

sieninėje spintelėje. 

5.  Prietaise sumontuotas kištukas, kuris turi būti 

įjungtas į tinkamai įrengtą ir įžemintą maitinimo 

lizdą. 

6.  Maitinimo įtampa turi atitikti įtampą, nurodytą 

vardinėje lentelėje. 

7.  Lizdas turi būti įrengtas ir jungiamasis laidas keičiamas 

tik kvalifikuoto elektriko. Jeigu sumontavus nėra 

galimybės pasiekti kištuką, montavimo vietoje turi būti 

sumontuotas visus kontaktus atjungiantis įtaisas, kuriame 

tarpeliai tarp kontaktų būtų ne mažesni nei 3 mm. 

8.  Adapteriai, jungčių juostos ir ilginamieji laidai neturi būti 

naudojami. Dėl perkrovos gali kilti gaisras. 

 
Pasiekiami paviršiai 

naudojimo metu gali įkaisti. 
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Įrengimo instrukcijos 
Prieš montavimą įdėmiai perskaitykite naudotojo 

vadovą 

Atkreipkite dėmesį 
Elektros jungtis 

Krosnelėje sumontuotas kištukas, kuris turi būti įstatomas tik į tinkamai įžemintą 

lizdą. Maitinimo lizdas turi būti montuojamas ir ilginamasis laidas turi būti 

keičiamas kvalifikuoto elektriko, bei vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Jeigu 

sumontavus nėra galimybės pasiekti kištuką, montavimo vietoje turi būti sumontuotas 

visus kontaktus atjungiantis įtaisas, kuriame tarpeliai tarp kontaktų būtų ne 

mažesni nei 3 mm. 

Spintelė, kurioje montuojamas prietaisas, neturi būti galinės sienelės už prietaiso. 
Turi būti išlaikytas tarpelis tarp sienos ir prietaiso pagrindo. Tarpeliai nurodyti 

schemose. 

Mažiausias montavimo aukštis: 85 cm. 

Neuždenkite vėdinimo ir oro įsiurbimo angų. 

Pastaba. 

Neįtvirtinkite arba nelenkite maitinimo laido 

 

 
Sraigtas A 

Sraigtas B 

 

Montavimo plokštelė 
 

Apdailos rinkinio 

plastikinis gaubtas 
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  340  

  380+2  
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Pastaba. 

Montuojant abiem montavimo būdais, reikalingas laikiklis ir spintelės 

lentynai skirtas šablonas. 

500 
   380+2  



17 

B. Spintelės paruošimas

1. Perskaitykite ant SPINTELĖS LENTYNAI SKIRTO

ŠABLONO pateikiamas instrukcijas, padėkite šabloną ant

apatinės spintelės plokštumos.

2. Ant spintelės lentynos pažymėkite šablono vietas „a“

3. Išimkite spintelės lentynai skirtą šabloną ir pritvirtinkite montavimo plokštelę
sraigtu A.
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C. Sumontuokite krosnelę

4. Įstatykite krosnelę į spintelę

- Įsitikinkite, kad krosnelės galinė dalis užsifiksavimo montavimo plokštelėje.

- Neįtvirtinkite arba neužlenkite maitinimo laido.

5. Atidarykite dureles, pritvirtinkite krosnelę prie spintelės sraigtu B. Tam

naudokite montavimui skirtą skylę. Tada įstatykite apdailos rinkinio plastikinį

gaubtą į montavimo angą.

Montavim

o 
plokštel ė 
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Valdymo skydelis 

Instrukcija: 
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Naudojimo nurodymai 

1. Laikrodžio nustatymas

Įjungus mikrobangų krosnelės maitinimą, ekrane bus rodoma „0:00“ ir vieną kartą 
suskambės garsinis signalas. 

1) Paspauskite „Kitchen Timer/Clock“ (virtuvinis laikmatis / laikrodis) du kartus, kad

pasirinktumėte laikrodžio funkciją. Pradės mirksėti valandų simboliai.

3) Paspauskite „Kitchen Timer/Clock“ (virtuvinis laikmatis / laikrodis), pradės mirksėti

minučių simboliai.

5) Paspauskite „Kitchen Timer/Clock“ (virtuvinis laikmatis / laikrodis), kad baigtumėte

laikrodžio nustatymą. Mirksės „:“ ir bus apšviesta laiko vertė.

Pastaba. 1) Jeigu laikrodis nenustatytas, jis neveiks, kai bus įjungtas. 

2) Jeigu laikrodžio nustatymo metu paspausite „ Stop/Clear“ (sustabdyti /

išvalyti), krosnelė automatiškai grįš į ankstesnę būseną.

2. Maisto ruošimas naudojant mikrobangas

Paspauskite „ Micro./Grill/Combi.“ (mikrobangų rež. / keptuvo rež. / kombinuotasis rež.) 
vieną kartą. Ekrane bus rodomas užrašas „P100“. Paspauskite 

„ Micro./Grill/Combi.“ (mikrobangų rež. / keptuvo rež. / kombinuotasis rež.) pakartotinai 

arba pasukite „    “, kad pasirinktumėte norimą galią ir „P100“, „P 80“, „P 50“, „P 30“ , „P 

 10“, „G“, „C-1“ arba „C-2“ bus rodoma po kiekvieno papildomo paspaudimo. Tada 

paspauskite „Start/+30Sec./Confirm“ (pradėti / +30 sek. / patvirtinti), kad patvirtintumėte ir 

pasukite „        “, kad nustatytumėte maisto ruošimo laiką nuo 0:05 iki 95:00. 

Paspauskite „ Start/+30Sec./Confirm“ (pradėti / +30 sek. / patvirtinti) dar kartą, kad

pradėtumėte maisto ruošimą. 

Pavyzdys. Jeigu norite naudoti 80 proc. mikrobangų galią maisto ruošimui 20 

minučių, krosnelę galite nustatyti kaip nurodyta toliau. 

1) Paspauskite „ Micro./Grill/Combi.“ (mikrobangų rež. / keptuvo rež. / kombinuotasis rež.)
vieną kartą, ekrane bus rodoma „P100“.

2) Paspa
uskite „

 Micro./Grill/Combi. 
(mikrobangų rež. / 
keptuvo rež. / 
kombinuotasis rež.) 

" dar kartą arba pasukite „ “, kad pasirinktumėte 80 proc. 
mikrobangų galią 

4) 
Pasukite

“, kad nustatytumėte minutes, įvedama laiko vertė turi būti 0–59 ribose. 

2) 
Pasukite

“, kad nustatytumėte valandas, įvedama laiko vertė turi būti 0–23 ribose. 
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3) Paspa
uskite „ 

 Start/+30Sec./Confirm“ 
(pradėti / +30 sek. / 
patvirtinti) 

" 

" kad patvirtintumėte, 

" ekrane rodomas užrašas „P 80“. 

5) Paspauskite „ Start/+30Sec./Confirm“ (pradėti / +30 sek. / patvirtinti), kad pradėtumėte

maisto ruošimą.

4) Pasukite „ “, kad nustatytumėte maisto ruošimo laiką iki krosnelės ekrane 
bus rodoma „20:00“.

3)paspauskite       „       Start/+30Sec./Confirm“  “, kad patvirtintumėte. Ekrane 
(pradėti / +30 sek. / patvirtinti)   rodomas užrašas „P 80“. 
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. 

Pastaba. Maisto ruošimo trukmės reguliavimo žingsniai: 

 0---1   min. : 5 sek. 

1---5   min. : 10 sek. 

5---10 min. : 30 sek. 

10---30 min. : 1 min. 

30---95 min. : 5 min. 

„Micro./Grill/Combi.“ (mikrobangų rež. / 
keptuvo rež. / kombinuotasis rež.) 

Padėklo instrukcijos 

Mikrobangos Keptuvo režimas 

Eiliškumas Ekranas Maitinimas Maitinimas 

1 P100 100 
proc. 

2 P 80 80 pr
oc. 

3 P 50 50 
proc. 

4 P 30 30 
proc. 

5 P 10 10 
proc. 

6 G 0 
proc. 

100 
proc. 

7 C-1 55 
proc. 

45 
proc. 

8 

3. Keptuvo arba
kombinuotasis režimas
Maisto ruošimas

C-2 36 
proc. 

64 
proc. 

Paspauskite „Micro./Grill/Combi.“ (mikrobangų rež. / keptuvo rež. / kombinuotasis rež.) vieną 
kartą. Ekrane bus rodomas užrašas „P100“, tada paspauskite 

„Micro./Grill/Combi.“ (mikrobangų rež. / keptuvo rež. / kombinuotasis rež.) pakartotinai arba

pasukite „           “, kad pasirinktumėte norimą galią, ir „P100“, „P 80“, „P 50“, „P 30“ , „P 10“, 

„G“, „C-1“ arba „C-2“ bus rodoma po kiekvieno papildomo paspaudimo. Tada paspauskite 

„Start/+30Sec./Confirm“ (pradėti / +30 sek. / patvirtinti), kad patvirtintumėte ir pasukite

„ “, kad nustatytumėte gaminimo laiką nuo 0:05 iki 95:00 Paspauskite „Start/+30Sec 

/Confirm“ (pradėti / +30 sek. / patvirtinti) dar kartą, kad pradėtumėte maisto ruošimą. 
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Pavyzdys. Jeigu norite naudoti mikrobangas 55 proc. galia ruošti maistui ir keptuvo 

funkciją 45 proc. galia (C-1) 10 minučių, krosnelę galite nustatyti kaip 

nurodyta toliau. 

1) 
Paspauski
te „ 

 Micro./Grill/Combi. 
(mikrobangų rež. / 
keptuvo rež. / 
kombinuotasis rež.) 

" vieną kartą, ekrane bus rodoma „P100“. 

3) Paspauskite „Start/+30Sec./Confirm“ (pradėti / +30 sek. / patvirtinti), kad patvirtintumėte,
ekrane bus rodoma „C-1“.

 
5) 
Paspausk
ite 

 Start/+30Sec./Confirm“ 
(pradėti / +30 sek. / 
patvirtinti) 

" kad pradėti šildyti. 

2)  Paspauskite „Micro./Grill/Combi.“ (mikrobangų rėž. / keptuvo rež./ kombinuotasis rež.) 

kelis kartus arba pasukite „ “, kad pasirinkti kombinuotą 1 
režimą. 

2) Paspauskite „Micro./Grill/Combi.“ (mikrobangų rež. / keptuvo rež./ kombinuotasis rež.) kelis 

kartus arba pasukite „ “, kad pasirinktumėte kombinuotą 1 režimą. 

4) Pasukite   „  “, kad nustatytumėte maisto ruošimo trukmę iki krosnelės ekrane bus 

rodoma „10:00“. 

 

5) Paspauskite Start/+30Sec./Confirm“ (pradėti / +30 sek. / patvirtinti), kad pradėtumėte šildyti.
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Pastaba. Pasibaigus keptuvo režimui skirtam laikui, du kartus suskambės garsinis 

signalas. Tai yra normalu. Tam, kad maistas būtų geriau kepamas naudojant 

keptuvo režimą, turėtumėte apversti maistą, 

uždaryti dureles ir paspausti „  Start/+30Sec./Confirm“ 
(pradėti / +30 sek. / 
patvirtinti) 

“, kad tęsti maisto ruošimą. 

Jeigu neatliekami jokie veiksmai, krosnelė ir toliau veikia. 

4. Greitas paleidimas

1) Laukimo būsenoje paspauskite „Start/+30Sec./Confirm“ (pradėti / +30 sek. /

patvirtinti), kad pradėtumėte 30 sekundžių šildymą naudojant 100 proc. galią,

kiekvieną kartą paspausdami maisto ruošimui pridėsite 30 minučių. Galima

didinti iki 95 minučių.

2) Mikrobangų, keptuvo, kombinuotajam maisto ruošimo režimui arba nustatytai
atitirpinimo būsenai kiekvienas paspaudimas

„ Start/+30Sec./Confirm“ (pradėti / +30 sek. / patvirtinti) paspaudimas gali padidinti
ruošimo laiką 30 sekundžių.

3) Laukimo būsenoje pasukite „ “ į kairę, kad nustatytumėte ruošimo laiką, 
naudojant 100 proc. 

mikrobangų galią. Pasirinkę maisto ruošimo laiką, paspauskite 

„ Start/+30Sec./Confirm“ (pradėti / +30 sek. / patvirtinti), kad pradėtumėte maisto 

ruošimą. 

5. Atitirpinimas pagal svorį

1) Paspauskite „Weight/Time Defrost“ (atitirpinimas pagal svorį / laiką) vieną kartą ir

krosnelės ekrane atsiras užrašas „dEF1“.

4) Paspau
skite „

Start/+30Sec./Co
nfirm“ (pradėti / 
+30 sek. /
patvirtinti)

“,kad pradėtumėte atitirpinimą. 

6. Atitirpinimas pagal laiką

1) Paspauskite „Weight/Time Defrost“ (atitirpinimas pagal svorį / laiką) vieną kartą ir

krosnelės ekrane atsiras užrašas „dEF2“. 

3) Paspauskite „Start/+30Sec./Confirm“ (pradėti / +30 sek. / patvirtinti), kad pradėtumėte
atitirpinimą. Atitirpinimo galia yra „P 30“ ir jos keisti negalima.

2) Pasukite „ “, kad pasirinktumėte maisto svorį nuo 100 iki 2 000 g. 

2) Pasukite „ “, kad pasirinktumėte atitirpinimo laiką. Ilgiausia trukmė yra 95 min. 
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7. Virtuvinis laikmatis

(1) Paspauskite „Kitchen Timer/Clock“ (virtuvinis laikmatis / laikrodis) vieną kartą ir ekrane bus

rodoma „00:00“.

(2) Pasukite „ “, kad įvestumėte tinkamą laiką. (ilgiausia ruošimo trukmė yra 95 min.) 

(3) Paspauskite „ Start/+30Sec./Confirm“ (pradėti / +30 sek. / patvirtinti), kad patvirtintumėte

parinktį.

(4) Pasibaigus nustatytam virtuvės laikui, garsinis signalas skambės 5 sekundes.

Jeigu yra nustatytas laikrodis (24 val. sistema), ekrane bus rodomas esamas laikas.

Pastaba. Virtuvės laikas skiriasi nuo 24 val. sistemos Virtuvės laikas yra laikmatis.  

8. Automatiniame meniu

1) pasukite „ “ į dešinę, kad pasirinktumėte meniu; ekrane bus rodomas užrašas nuo 
„A-1“ iki „A-8“ . 

2) Paspauskite „ Start/+30Sec./Confirm“ (pradėti / +30 sek. / patvirtinti), kad patvirtintumėte.

4) Paspauskite „ Start/+30Sec./Confirm“ (pradėti / +30 sek. / patvirtinti), kad pradėtumėte
maisto ruošimą.

Pavyzdys. Jeigu norite naudoti „Auto Menu“ (automatinis meniu) paruošti 350 g žuvies.  

2) Paspauskite „ Start/+30Sec./Confirm“ (pradėti / +30 sek. / patvirtinti), kad patvirtintumėte.

4) Paspauskite „Start/+30Sec./Confirm“, kad pradėtumėte ruošti maistą.
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Meniu lentelė: 

Meniu Svoris Ekranas 

A-1

Pica 

200 g 200 

400 g 400 

A-2

Mėsa 

250 g 250 

350 g 350 

450 g 450 

A-3

Daržovės 

200 g 200 

300 g 300 

400 g 400 

A-4

Makaronai 

50 g (su 450 ml šalto vandens) 50 

100 g (su 800 ml šalto vandens) 100 

A-5

Bulvės 

200 g 200 

400 g 400 

600 g 600 

A-6

Žuvis

250 g 250 

350 g 350 

450 g 450 

A-7

Gėrimai 

1 puodelis (120 ml) 1 

2 puodeliai (240 ml) 2 

3 puodeliai (360 ml) 3 

A-8

Spraginti 
kukurūzai 

50 g 50 

100 g 100 



27 

9. Kelių etapų maisto ruošimas

Maisto ruošimui galima nustatyti ne daugiau nei 2 etapus. Kai kelių etapų maisto 

ruošime vienas etapas yra atitirpinimas, tai jis automatiškai yra nustatomas kaip 

pirmas. 

Pavyzdys. Jeigu norite atitirpinti maistą 5 minutes, tuomet ruošti maistą 80 proc. 

mikrobangų galia 7 minutes, atlikite šiuos veiksmus: 

1) Paspauskite „Weight/Time Defrost“ (atitirpinimas pagal svorį / laiką) du kartus ir

krosnelės ekrane bus rodomas užrašas „dEF2“.

3) Paspa
uskite „

 Micro./Grill/Combi. 
(mikrobangų rež. / 
keptuvo rež. / 
kombinuotasis rež.) 

 “ vieną kartą, ekrane bus rodoma „P100“. 

4) Paspa
uskite „

 Micro./Grill/Combi. 
(mikrobangų rež. / 
keptuvo rež. / 
kombinuotasis rež.) 

 “ dar kartą arba pasukite „  “, kad pasirinktumėte 80 
proc. mikrobangų galią.

5) Paspa
uskite „

Start/+30Sec./Confirm
“ (pradėti / +30 sek. / 
patvirtinti) 

“ ,kad patvirtintumėte ir ekrane bus rodoma „P 80“. 

6) Pasukite „     “, kad nustatytumėte maisto ruošimo trukmę ir krosnelės ekrane būtų 

rodoma „7:00“. 

7) Paspauskite „Start/+30Sec./Confirm“ (pradėti / +30 sek. / patvirtinti), kad pradėtumėte

maisto ruošimą ir garsinis signalas skambės vieną kartą pasibaigus pirmajam

etapui – atitirpinimo laiko atgaliniam skaičiavimui. Garsinis signalas skambės

vieną kartą, kai bus pereinama į antrą maisto ruošimo etapą. Baigus maisto

gamybą, garsinis signalas skambės penkis kartus.

10. Užklausos funkcija

(1) Mikrobangų, kepsninės ir kombinuotojo režimo būsenoje paspauskite
„Micro./Grill/Combi.“ (mikrobangų rež. / kepsninės rež. /
kombinuotasis rež.), naudojama galia bus rodoma 3 sekundes.

 

Po 3 sekundžių krosnelė grįžta į ankstesnę būseną.

2) Pasukite „ “ iki nustatysite atitirpinimo laiką „5:00“. 



28 

(2) Maisto ruošimo būsenoje paspauskite „Kitchen Timer/Clock“ (virtuvinis laikmatis /

laikrodis), kad patikrintumėte laiką; laikas bus rodomas 3 sekundes.

11. Sauganti nuo vaikų blokavimo funkcija

Blokuoti: laukimo būsenoje palaikykite paspaudę 3 sekundes „Stop/Clear " (stabdyti / valyti), 
pasigirs ilgas garsinis signalas, nurodantis, kad perėjote į saugančio nuo vaikų užrakinimo 
būsenos. užsidegs ir bus rodomas esamas laikas, jeigu jis buvo nustatytas. Priešingu 

atveju ekrane bus rodoma „ “. 

Blokavimo išjungimas: Esant įjungtam blokavimui paspauskite, palaikykite paspaudę 

3 sekundes „Stop/Clear“ (stabdyti / valyti), pasigirs ilgas garsinis signalas, 

nurodantis, kad blokavimas yra išjungtas. 
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Trikčių šalinimas 

Pagal elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) direktyvą, 

EEĮA turi būti surenkamos ir perdirbamos atskirai. Jeigu norėsite 

šalinti prietaisą, NEIŠMESKITE jo kartu su buitinėmis atliekomis. 

Perduokite šį prietaisą į EEĮA surinkimo vietas. 





Günter & Hauer, GmbH

Mühlenstraße 8A, Berlin 14167 
Bundesrepublik Deutschland

www.gunter-hauer.eu
e-mail: info@gunter-hauer.de
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PRECAUTIONS TO AVOID EXCESSIVE EFFECTS 
OF MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to use this microwave oven with 
the door open, as this may expose you to harmful 
microwave energy. It is very important not to damage 
or modify the safety interlocks.

(b) Do not place any objects between the front of the oven and 
the door, or ensure that dirt or detergent residue does not 
accumulate on the gasket surfaces.

(c) WARNING. If the door or door seal is damaged, 
the oven must not be used until it has been repaired 
by a competent person.
SUPPLEMENT
Failure to keep the appliance clean can damage the 
surface and shorten the life of the appliance, which can 
lead to a dangerous situation.

Specifications
Model: EOK 20 X / 20 BL
Nominal voltage: 230 V, ~ 50 Hz
Rated input power
(microwave):

1,250 W

Rated output power 
(microwave):

800 W

Rated input power (pan 
function):

1,000 W

Oven capacity: 20 l
Turntable diameter: 245 mm

External dimensions: 595 x 343.5 x 388 mm
Net weight: About 15 kg
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IMPORTANT SAFETY 
INSTRUCTIONS WARNING
To reduce the risk of fire, electric shock, injury, or 
excessive exposure to microwave energy when using 
the appliance, take basic precautions, including:

1. Read and follow the instructions: “PRECAUTIONS 
TO AVOID EXCESSIVE MICROWAVES

ENERGY IMPACT. "
2. This appliance is intended for use by children under 8 
years of age and persons with reduced physical, sensory 
or mental capabilities, or lack of experience.
and knowledge if they are supervised or instructed in the safe use of 
the device and understand the hazards involved. Children are not 
allowed to play with the appliance. Children are not allowed to service 
and clean unless they are over 8 years old and have
supervised by adults. Children under the age of 8 should not be 
allowed to approach the appliance without constant adult 
supervision.
3. Keep the appliance and its power cord out of the reach 
of children under 8 years of age.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced 
by the manufacturer, its service agent or similarly 
qualified persons in order to avoid a hazard. (for 
device with Y-type accessory)
5. WARNING. Before replacing the light bulb, make sure 
that the appliance is switched off to avoid the risk of 
electric shock.
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6. WARNING. It is dangerous for persons other than 
the competent persons to carry out any maintenance 
or repair work during which the hood must be 
removed to ensure protection against the effects of 
electromagnetic waves.
7. WARNING. Liquids and other foodstuffs must not be 
heated in airtight containers as they may explode.
8. When heating food in plastic or paper packaging, 
watch the oven as the packaging may catch fire.

9. Use only microwave-safe utensils.

10. If smoke is emitted, switch off the appliance or 
unplug it and keep the door closed to extinguish the 
flames.
11. When heating drinks in the microwave, their cooking is 
delayed, so be careful when moving the container. 12. The 
contents of feeding bottles and baby food containers should 
be mixed or shaken and checked for temperature before 
use to prevent burns.
13. Eggs in their shell and hard-boiled eggs should not be 
heated in a microwave oven as they may explode even 
after heating in a microwave oven.
14. The oven should be cleaned regularly to remove 
any food residue.
15. Failure to ensure the cleanliness of the oven may result in 
deterioration of the surface and adversely affect the durability of 
the appliance.
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16.Use only temperature probes recommended for 
use with this oven. (for ovens with space for 
mounting a temperature probe).

17. The microwave oven must be used with the 
decorative door open (ovens with
decorative doors).
18. This appliance is intended for household and similar 
use, for example:
- staff kitchens for workshops, offices and other work 
environments;
- customers in hotels, motels and other 
accommodation;
- on farms;
- Bed and breakfast establishments.
19. Microwave oven for heating food and beverages. 
Drying food or clothing and heating heating pads, 
slippers, sponges, damp clothing, and the like can cause 
injury or fire.
20. Metal food and beverage packaging shall not be 
used in the preparation of microwaves.
21. It is forbidden to clean the appliance with steam 
cleaning devices.
22. Be careful not to move the turntable (for stationary 
and built-in devices on the floor or

900 mm above floor level and with removable turntables. 
However, this does not apply to appliances fitted with 
lower horizontal door hinges.
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23. The microwave oven must be used as a built-in 
kitchen appliance.

24. The use of steam cleaners is prohibited.
25. The surface of the cabinet drawer may become hot.

26.WARNING. The appliance and accessible parts become 
hot during use. Be careful not to touch the hot elements. 
Children under the age of 8 should not be allowed to 
approach the appliance without constant adult 
supervision.
27. The device heats up during use. Take care not to touch 
the heating elements inside the oven.

28. WARNING. The accessible parts become hot 
during use. Young children should be kept away.
29. The device must not be installed behind a decorative 
door to prevent it from overheating. (This does not apply 
to appliances with decorative doors.)
30. WARNING. When the appliance is used in combined 
mode, children may only use the oven under the 
supervision of an adult due to the high temperatures.
31.Do not use aggressive abrasive cleaners or sharp metal 
scrapers to clean the oven door glass, as they may scratch 
the glass and break it.

PLEASE READ CAREFULLY AND SAVE FOR FUTURE USE.
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Install grounding to avoid the risk of injury

DANGER installed and grounded.

Risk of electric shock 
from touching
internal components can be 
difficult
or fatally injured. Don’t 
break this down
device.

In case of doubt,
consult a qualified 
electrician
if you do not understand the 
grounding instructions or are in 
doubt about proper grounding of 
the device. If necessary
extension cord, use only 
a 3-wire extension cord.WARNING

Risk of electric shock 
Improper grounding
use may result in 
electric shock.
Only connect the appliance to 
the mains properly
after grounding the device.

1. The short power cord is 
designed to reduce the risk of 
entanglement or tripping 
caused by the long cord.
2. If a long cord or extension 
cord is used:
1) On the cord or
the electrical parameters indicated by 

the extension cord should at least 

match the parameters of the 

appliance.

2) The extension cord must be 
a 3-wire cable for grounding. 3) 
The extension cord must be

arranged so that it does not fall 
over the countertop where it can 
be pulled
children or accidentally 

tripped over.

This appliance must be 

earthed. When it happened

for short circuit,
grounding reduces
risk of electric shock
allowing current to flow 
through the ground wire.
On this device
cable installed,
containing grounding
cord with
grounding plug.
The plug must be inserted into 
the socket that is correct
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CLEANING
Remember to disconnect the device from the power supply.
1. After use, clean the inside of the oven with a 
slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and gaskets and adjacent parts 
must be cleaned with a damp cloth if necessary.
4. Do not use aggressive abrasive cleaners or sharp 
metal scrapers to clean the oven door glass, as they may 
scratch the glass surface and break it.
5. Cleaning tip to make it easier to clean the inside walls of the 
oven that may come into contact with the food being 
prepared: Put half a lemon in a bowl, add 300 ml (1/2 pint) of 
water and heat at 100% for 10 minutes. microwave power. 
Wipe the oven with a soft, dry cloth.

INDAI
ATTENTION
Risk of injury See instructions “Materials that you may use in the 

microwave or materials that are prohibited in the 
microwave.” There may be non-metallic utensils that 
may be unsafe to use in the microwave. If in doubt, 
you can test the container whose use is in doubt by 
following the procedure below.

Dangerous
persons other than
competent
persons
perform any technical
maintenance or repair
works during which
removable cover,
protecting against
microwave exposure.

Vessel test:
1. Into a microwave-safe container, add 1 cup (250 

ml) of cold water and place the container in 
doubt.

2. Heat at maximum power for 1 minute.
3. Carefully inspect the container. If the empty 

container is warm, do not use it in the 
microwave for cooking.

4. Do not exceed 1 minute for cooking.

10



Materials you can use in the microwave
Indai Notes

Follow the manufacturer's instructions. The bottom of the glazed container 
should be at least 5 mm (3/16 inch) above the turntable. Improper use of 
the turntable can damage it.

Glazed
indas

Safe to use in the microwave. Follow the manufacturer's 

instructions. Do not use cracked or cracked dishes.Tableware

Always remove the cover. Use only food for heating until it warms up a 
bit. Most glass jugs are not heat resistant and can break.Glass jugs

Glassware Use only heat-resistant glassware designed for the oven. Make 
sure there are no metal trim elements. Do not use cracked or 
cracked dishes.

Baking
in the oven
bags

Follow the manufacturer's instructions. Do not cover with metal 
fasteners. Leave a crack to allow the steam to escape.

Paper
plates and
cups

Use only for short-term cooking or heating. Do not leave the cooking 
oven unattended.

Paper
towels Use to reheat food and absorb fat. For short-term cooking only. Ongoing 

maintenance is required.

Parchment
s paper

Use as a splash guard or wrap to allow it to steam.

Safe to use in the microwave. Follow the manufacturer's instructions. 
It should be labeled Microwave Safe

Plastic

use in the microwave). Some plastic containers soften the food in them 
when heated. "Cooking bags" and sealed plastic bags should be cut, 
punctured or ventilated as indicated on the package.

Plastic
wrapping
film

Safe to use in the microwave. Cover food during cooking to retain moisture. 
Make sure the plastic wrap is wrapped

not in contact with food.

Safe to use in microwave ovens (meat and sugar 
thermometers).

Thermometers

Waxed
paper

Use for covering to prevent splashing and retain moisture.

Substances prohibited for use in the microwave oven
Indai Notes

May come out. Transfer food to a safe and microwave-safe 
container.
May come out. Transfer food to a safe and microwave-safe 
container

Aluminum
pallets

Food boxes
with metal
handle 11



Metal containers or
dishes with metal
decoration

The metal protects the food from the microwave. The metal finish 
can start to sparkle.

Metal
twisted
wires

May start to spark and cause a fire in the oven

Paper
bags
Foam

There may be a fire in the oven.

Foam can melt or contaminate the liquid inside when exposed to 
high temperatures.

wood The wood used in the microwave will dry out and may crack or 
crack.

12



MICROWAVE PREPARATION
Names of oven parts and accessories
Remove the oven and remove all packing materials from the box and inside 
the oven. The oven is supplied with the following accessories: Glass tray

Rotating pallet ring
assembly
Users manual

1 A

1
1

F

E D C B

G A) Control panel
B) Rotating pallet axis
C) Assembly of the turntable 
ring
D) Glass tray
E) Observation box
F) Door construction
G) Security lock system

Grill (cannot be used with microwave heating 
function and must be placed on a glass tray)

Swivel pallet
assembly a. Never place the glass tray face down. The glass tray should 

never be securedBushing (lower side)
b. The glass tray and the construction of the turntable 

ring must always be used during cooking.

Glass c. All food and food packaging must always be placed on a 
glass tray during cooking.

d. If the glass tray or turntable ring structure is cracked or 
cracked, contact

pallet

the nearest authorized service center.

Rotating pallet axis

Assembly of the turntable ring
12



Assembly and connection
1. This appliance is intended for home use.
2. This oven is for built-in use only. It is not intended for 

use built into a countertop or cabinet.
3. Follow the special installation 
instructions.
4. The device can be mounted in a 60 cm wide 
wall cabinet.
5. The appliance is fitted with a plug which must be 

connected to a properly installed and earthed 
socket.

6. The supply voltage must correspond to the voltage 
specified on the rating plate.

7. The socket must be installed and the connecting cable replaced 
only by a qualified electrician. If it is not possible to reach the 
plug after installation, a device for disconnecting all contacts 
with a gap between the contacts of at least 3 mm must be 
installed at the installation site.

8. Adapters, connecting strips and extension cords must 
not be used. Overloading can cause a fire.

Available surfaces
may become hot during use.

13



Installation instructions
Read the user carefully before installation

manual

Please note attention
Electrical connection

The oven is equipped with a plug that should only be inserted into a properly grounded outlet

socket. The power outlet must be installed and the extension cord must be replaced 
by a qualified electrician in accordance with applicable laws. If it is not possible to 
reach the plug after installation, a device for disconnecting all contacts with a gap 
between the contacts of at least 3 mm must be installed at the installation site.

The cabinet in which the appliance is installed must not be the rear wall behind the appliance. The gap 
between the wall and the base of the appliance must be maintained. Spaces are shown in the diagrams.

Minimum mounting height: 85 cm. Do not 
cover the ventilation and air intake vents.

Note.
Do not secure or bend the power cord

Screw A

Screw B

Mounting plate

Finishing set
plastic cover

14



340
380 + 2
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500
380 + 2

Note.
For both mounting methods, a bracket and a template for the cabinet 
shelf are required.

16



B. Cabinet preparation

1. Read the instructions on the TEMPLATE FOR THE 
CABINET SHELVES, place the template on the bottom 
plane of the cabinet.

2. Mark the locations of the template "a" on the cabinet shelf

3. Remove the template for the cabinet shelf and secure the mounting plate with 
screw A.

17



C.Install the oven
4. Place the oven in the cabinet

- Make sure that the back of the oven is locked in the mounting plate.
- Do not secure or bend the power cord.

Montavim
o
plate

5. Open the door, fasten the oven to the cabinet with screw B. Use the 
mounting hole for this. Then insert the plastic cover of the trim kit into the 
mounting hole.

18



Control panel

Instruction:

19



Instructions for use

1. Setting the clock
When the microwave is turned on, “0:00” will be displayed on the screen and a 
beep will sound once.

1) Click on "
select the clock function. The hour symbols will start flashing.

Kitchen Timer / Clock “(Kitchen timer / clock) twice that

2) "The time value you enter must be in the range 0-23 to set the hours.

”(Kitchen timer / clock) will start flashing3) Click on “
minute symbols.

Kitchen Timer / Clock

4) "The time value you enter must be in the range 0-59 to set the minutes.

5) Click on "
setting the clock. ":" Will flash and the time value will be illuminated.

Kitchen Timer / Clock ”(Kitchen timer / clock) to finish

Note.1) If the clock is not set, it will not work when turned on.
2) If you press “while setting the clock "(Stop /

clear), the oven will automatically return to its previous state.
Stop / Clear

2. Microwave cooking

Click "
one generation. "P100" will be displayed on the screen. Press

Micro./Grill/Combi. (Microwave mode / Fryer mode / Combined mode)

"
or turn "

Micro./Grill/Combi. ”(Microwave mode / pan mode / combined mode) repeatedly

"To select the desired power and" P100 "," P 80 "," P 50 "," P 30 "," P

10 "," G "," C-1 "or" C-2 "will be displayed after each additional press. Then

press

turn "

Start / + 30Sec./Confirm ”(Start / +30 sec / confirm) to confirm and

To set the cooking time from 0:05 to 95:00.

Click "

you start cooking.

Start / + 30Sec./Confirm ”(Start / +30 sec / confirm) again that

Example. If you want to use 80 percent. microwave power for cooking 20
minutes, you can set the oven as follows.

1) Click on " (Microwave mode / Fryer mode / Combined mode)
once, "P100" will be displayed.

Micro./Grill/Combi.

2) Paspa
believe me

Micro./Grill/Combi.
(microwave mode /
pan dir. /
combined mode)

"again or turn" "to select 80%.
microwave power

20



3) Paspa3) Press "ec./Confirm"To confirm. On the screeniStelast / + 3"0Sec.S / C
taortn / +

fir3m0S"
believe me

(start (/ p + r3a0 for position k /. + / 30 sec.)
to confirm)

"loosenti) rokdaodmpaastvuižrtrianštuam t

"P 80" is displayed.

s ė „Pe8, 0“.

"

4) Turn “ ”To set the cooking time to the oven display

5) Click on "
cooking.

Start / + 30Sec./Confirm ”(Start / +30 sec / confirm) to get started
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Note. Steps for adjusting the cooking time:

0 --- 1

1 --- 5

5 --- 10 min. : 30 sec 
10 --- 30 min. : 1 min 30 
--- 95 min. : 5 min.

min. : 5 sec
min. : 10 sec

"Micro./Grill/Combi."(microwave dir. / 
pan mode / combined mode) Microwaves Fryer mode

Pallet instructions

Order Screen feed feed

1 P100

P 80

P 50

P 30

100
percent

2 80 pr
oc.

3 50
percent

4 30
percent

5 P 10

G

C-1

C-2

10
percent

0
percent

55
percent

36
percent

6 100
percent

7 45
percent

8 64
percent

3. Fryer or
combined mode
Cooking

Press Micro./Grill/Combi once. "P100" will appear on the screen, then press

“Micro./Grill/Combi. ”(Microwave mode / pan mode / combined mode) repeatedly or

turn "

"G", "C-1" or "C-2" will be displayed after each additional click. Then press

"To select the desired power and" P100 "," P 80 "," P 50 "," P 30 "," P 10 ",

"Start / + 30Sec./Confirm ”(Start / +30 sec / confirm) to confirm and turn

" "To set the cooking time from 0:05 to 95:00 Press"

"(start / +30 sec / confirm)again to start cooking.

Start / + 30Sec

/ Confirm
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Example. If you want to use a microwave 55 percent. power to cook and pan
function 45 percent. power (C-1) for 10 minutes, you can set the oven as 
follows.

1)
Click
you

Micro./Grill/Combi.
(microwave mode /
pan dir. /
combined mode)

"once," P100 "will be displayed.

2) PPaassppaauusskkititee „

several times or turn
"Micicrroo./.G/ Grrilil / lC/Coombbi.i “. “((Mmikikrroobbaannggųrrežž ..// kkeeppttuuvvoorreežž ..// kkoombbininuuoottaassisisrreežž ..)) several

“To select a combined 1
mode.
fold or turn To select Combined Mode 1.

"(Start / +30 sec / confirm) to confirm3) Click on “
"C-1" will be displayed on the screen.

Start / + 30Sec./Confirm

4) Turn to to set the cooking time until the oven display appears
r5o) the idea “10 "to start heating.
Click

: S0ta0r "t ./+ 30Sec./Confirm"
(start / +30 sec /

5it) e Press pkaittveirtSintati) rt / + 30Sec. / Confirm "(start / +30 sec / confirm), to start heating.
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Note.At the end of the pan time, the beep will sound twice
signal. This is normal. For better cooking in pan mode, you should turn the 
food over.
close the door and press "Start / + 30Sec. / Confirm" to continue cooking.

(start / +30 sec /
to confirm)

If no action is taken, the oven will continue to operate.

4. Quick launch
1) In Idle mode, press

confirm) to start heating for 30 seconds using 100%. power, each time you press 
for cooking you add 30 minutes. Can be increased up to 95 minutes.

Start / + 30Sec./Confirm "(Start / +30 sec /

2) For microwave, fryer, combined cooking mode or set defrost mode, each press

" Press (start / +30 sec / confirm) may increase
preparation time 30 seconds.

Start / + 30Sec./Confirm

3) In standby mode, turn “using 
100 percent.

"Left to set the cooking time,

microwave power. After selecting the cooking time, press

" ”(Start / +30 sec / confirm) to start food
preparation.

Start / + 30Sec./Confirm

5. Defrosting by weight

1) Click on "
"dEF1" will appear on the oven display.

Weight / Time Defrost “(Defrost by weight / time) once and

2) Turn “ “To choose a food weight from 100 to 2,000 g.

4) Press
skite

Start / + 30Sec. / Co
nfirm "(start /
+ 30 secs /
to confirm)

To start defrosting.

6. Defrost by time

1) Click on " Weight / Time Defrost “(Defrost by weight / time) once and

2) Turn to to select the defrost time. The maximum duration is 95 minutes.

"dEF2" will appear on the oven display.
3) Click on “ ”(Start / +30 sec / confirm) to get started
defrosting. Defrost power is "P 30" and cannot be changed.

Start / + 30Sec./Confirm
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7. Kitchen timer

(1) Click on "
"00:00" is displayed.

Kitchen Timer / Clock “(Kitchen timer / clock) once and will be displayed

(2) Turn to to enter the correct time. (maximum cooking time is 95 minutes.)

(3) Click on " ”(Start / +30 sec / confirm) to confirm
option.

Start / + 30Sec./Confirm

(4) At the end of the set kitchen time, an acoustic signal will sound for 5 seconds.

If the clock is set (24-hour system), the current time will be displayed.

Note. Kitchen times vary from 24 hours. system Kitchen time is a timer.

8. In the automatic menu

1) turn “
A-1 to A-8.

“To the right to select a menu; will be displayed from

2) Click on " Start / + 30Sec./Confirm ”(Start / +30 sec / confirm) to confirm.

4) Click on “
cooking.

Start / + 30Sec./Confirm ”(Start / +30 sec / confirm) to get started

Example. If you want to use the Auto Menu, prepare 350 g of fish.

2) Click on " Start / + 30Sec./Confirm ”(Start / +30 sec / confirm) to confirm.

4) Click on “ Start / + 30Sec./Confirm “To start cooking.
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Menu table:

The menu Weight Screen

A-1
Pizza

200 g 200
400 g 400
250 g 250

A-2
Meat

350 g 350
450 g 450

A-3
Vegetables

200 g 200

300 g 300

400 g 400
A-4

Pasta
50 g (with 450 ml of cold water) 50

100 g (with 800 ml of cold water) 100
200 g 200

A-5
Potatoes

400 g 400
600 g 600
250 g 250

A-6
Fish 350 g 350

450 g 450

1 cup (120 ml) 1
A-7

Drinks 2 cups (240 ml) 2

3 cups (360 ml) 3

A-8 50 g 50
Click
corn

100 g 100
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9. Multi-stage cooking
No more than 2 stages can be set for cooking. When one stage of multi-stage 
cooking is defrosting, it is automatically set as the first.

Example. If you want to defrost food for 5 minutes, then cook 80 percent.
microwave power for 7 minutes, follow these steps:

1) Click on " “(Defrost by weight / time) twice and
"dEF2" will be displayed on the oven screen.

Weight / Time Defrost

2) Turn “ Until you set the defrost time to 5:00.

3) Paspa
believe me

Micro./Grill/Combi. "Once," P100 "will be displayed.
(microwave mode /
pan dir. /
combined mode)

4) Paspa
believe me

Micro./Grill/Combi.
(microwave mode /
pan dir. /
combined mode)

"Again or turn to to select 80%.microwave power.

5) Paspa
believe me

Start / + 30Sec./Confirm
"(Start / +30 sec /

”To confirm and“ P 80 ”will be displayed.

to confirm)

6) Turn "" to set the cooking time and "7:00" will appear on the oven display.

7) Click on “
cooking and an audible signal will sound once at the end of the first stage - 
countdown of the defrost time. An acoustic signal will sound once when the 
second cooking stage is reached. At the end of cooking, an audible signal will 
sound five times.

Start / + 30Sec./Confirm ”(Start / +30 sec / confirm) to get started

10. Query function

(1) In the microwave, grill and combination mode, press "
"(Microwave mode / barbecue mode /

combined mode), the power used will be displayed for 3 seconds.
Micro./Grill/Combi.

After 3 seconds, the oven returns to its previous state.
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(2) In the cooking mode, press “
clock) to check the time; the time will be displayed for 3 seconds.

Kitchen Timer / Clock "(Kitchen timer /

11. Child lock function
Block: Press and hold for 3 seconds in standby mode
a long beep will sound to indicate that you have entered the child lock mode.

will light up and the current time, if set, will be displayed. On the contrary

Stop / Clear "(stop / clean),

In this case, " “.

Deactivate the lock: When the lock is on, press and hold
3 seconds "(Stop / clear), a long beep will sound
indicating that the lock is off.

Stop / Clear
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Troubleshooting

According to the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive, WEEE must be 

collected and recycled separately. Do not throw away the appliance with the normal 

household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. 

Take this appliance to a collection point for WEEE.
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