Instrukcija
60cm įmontuojama elektrinė
orkaitė

MODELIS: KBH-6298

Saugos nurodymai

1) Šiuo prietaisu negali naudotis asmenys (įskaitant vaikus), turintys fizinių,
sensorinių ar protinių sutrikimų arba patirties ir žinių trūkumą, išskyrus tokius
atvejus, kai jie yra prižiūrimi ir instruktuojami kitų asmenų.
2) Naudojimo metu prietaisas įkaista. Nelieskite kaitinimo elementų orkaitės viduje.
3) ĮSPĖJIMAS: prieinamos prietaiso dalys gali įkaisti. Neleiskite vaikams naudotis
juo.
4) Nevalykite orkaitės durelių stiklo abrazyviniais valikliais ir aštriais metaliniais
gremžtukais. Jie gali subraižyti paviršių, ir stiklas gali įtrūkti.
5) Nenaudokite valymo garais prietaiso.
6) Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas iš elektros tinklo, jei keičiate lemputę.
7) Nemontuokite prietaiso už dekoratyvinių durelių, nes jis gali perkaisti.
8) Įsitikinkite, kad po įrengimo elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.
9) Jei elektros laidas pažeistas, kvieskite kvalifikuotą specialistą arba aptarnavimo
centro atstovą, kad pakeistų jį.
10) Prietaisas gali būti nuolat prijungtas prie elektros tinklo, todėl privalo turėti
kontaktinį jungiklį, kuris atjungia prietaisą nuo maitinimo tinklo ties visais poliais.
Jungiklis turi būti pritaikytas elektros krūviui, kuris nurodytas prietaiso techninių
duomenų lentelėje, bei atitikti reikalavimus.
11) Šiuo įrenginiu gali naudotis vaikai nuo 8 metų amžiaus, asmenys, turintys fizinių,
sensorinių ar protinių sutrikimų arba nepatyrę vartotojai tik tuomet, kai yra
tinkamai prižiūrimi arba mokomi, kaip saugiai naudotis įrenginiu ir gerai žino
visas su juo susijusias rizikas. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Vaikai be
priežiūros negali naudotis bei valyti prietaiso.
12) Jei patiekaluose naudojamas alkoholis, dėl aukštos temperatūros gali susidaryti
jo garai, kurie gali netgi užsidegti ant kaitinimo elementų.
13) Jei išjungus orkaitę, maistas paliekamas joje, aukštas drėgmės ir kondensato
lygis gali sukelti koroziją. Jis gali pažeisti valdymo skydelį, stalviršį ar baldus.
Neišjunkite orkaitės visiškai, kol maistas yra joje, bet pasirinkite mažiausią
galimą temperatūrą orkaitės funkcijai, kurią naudojate. Tai užtikrins automatinį
ventiliatoriaus veikimą.
14) Uždenkite maistą orkaitėje, kad jis liktų karštas, nes drėgmė maiste gali sukelti
orkaitės koroziją. Tai apsaugos maistą nuo išdžiūvimo.
15) Niekada neuždenkite orkaitės dugno aliuminio folija, nedėkite ant jo jokių indų ar
padėklų.Tai gali sukelti karščio koncentraciją ir pažeisti orkaitės dugną.
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
Gamintojas neatsako už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar
naudojimo.

Kaip taupyti energiją
Atsakingas energijos naudojimas ne tik
taupo jūsų pinigus, bet ir prisideda prie
gamtos tausojimo. Kaip jūs galite tai
daryti:

Dažnai nedarinėkite orkaitės durelių.
Išjunkite orkaitę šiek tiek anksčiau, kad galėtumėte panaudoti likusią šilumą.
Naudokite orkaitę tuomet, kai gaminate didesnį maisto kiekį.
Jei gaminimo laikas ilgesnis negu 40 min, išjunkite orkaitę 10 min anksčiau.
Neįrenkite orkaitės arti šaldytuvo/šaldiklio, nes padidėja energijos sunaudojimas.
Svarbu! Kai naudojate laikmatį, nustatykite
trumpesnį gaminimo laiką.

Transportuojant prietaisas yra apsauginėje pakuotėje, saugančioje jį
nuo pažeidimų. Po išpakavimo pašalinkite visas pakuotės dalis taip,
kad nepakenktų gamtai.
Visos pakuotės medžiagos yra draugiškos aplinkai; jos yra 100% perdirbamos ir
pažymėtos atitinkamu ženklu.
Įspėjimas! Išpakuojant, pakavimo medžiagos (polietileno maišai, polistireno dalys)
turi būti saugomos nuo vaikų.

Šis simolis ant produkto arba jo pakuotės rodo, kad šis prietaisas neturi
būti išmetamas kartu su buitinėmis atliekomis. Jis turi būti pristatytas į
elektros ir elektronikos prietaisų surinkimo centrą perdirbimui.
Šalindami atliekas laikykitės galiojančių nurodymų. Dėl išsamesnės informacijos
apie šio prietaiso utilizavimą ir perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją,
buitinių atliekų surinkimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje šį prietaisą pirkote.
Jei tinkamai utilizuosite prietaisą, užkirsite kelią neigiamam aplinkos poveikiui ir
žmonių sveikatai.

Saugumo instrukcijos
PASTABA:
Įsitikinkite, kad už prietaiso yra įžemintas elektros lizdas.
Rekomenduojama atskira maitinimo linija, bet ji nėra būtina. Papildomi elektros prietaisai
toje pačioje linijoje gali viršyti jos apkrovą. Jei po prietaiso įrengimo periodiškai išsijungia
saugikliai, tai rodo, kad greičiausiai reikalinga atskira linija.
Šį prietaisą įrengti gali tik kvalifikuotas specialistas, pagal nurodymus instrukcijoje.
Neteisingai įrengtas prietaisas gali sužeisti žmones, gyvūnus ar padaryti žalą turtui.
Gamintojas ir pardavėjas neatsako už dėl neteisingo įrengimo padarytą žalą asmenims,
gyvūnams ar turtui.
Svarbu: prieš priežiūros ar kitus darbus, visada atjunkite prietaisą nuo elektros
tinklo.
ĮSPĖJIMAS:
Naudodamiesi prietaisu, laikykitės šių nurodymų:


















Veikiantis prietaisas įkaista. Nelieskite įkaitusių jo viduje dalių.
Saugokite, kad maitinimo laidai neliestų ir nebūtų arti prietaiso durelių.
Nepalikite veikiančios orkaitės be priežiūros.
Nedėkite indų ar kitų daiktų ant atidarytų orkaitės durelių.
Visus prietaiso gedimus privalo šalinti tik kvalifikuotas specialistas.
Jei prietaisas sugedo, atjunkite jį iš maitinimo tinklo ir apie gedimą praneškite
įgaliotam techninės priežiūros centrui.
Griežtai laikykitės instrukcijos nurodymų ir neleiskite naudotis prietaisu asmenims,
kurie nesusipažinę su ja.
Šalia orkaitės esančios baldų plokštės turi būti pagamintos iš karščiui atsparios
medžiagos.
Šalia esančių baldų plokštėms naudojami klijai turi būti atsparūs iki 100°C
temperatūrai.
Visi gaminiai iš lengvai užsidegančių medžiagų (užuolaidos, pagalvėlės, baldai ir
t.t.) turi būti nuo prietaiso mažiausiai 0.9 m atstumu.
Siekdami išvengti gaisro pavojaus, neįrenkite prietaiso patalpose, kuriose nėra
užtikrinta ventiliacija.
Orkaitės maitinimo laido kištukas turi būti įjungtas į įžemintą 220-240 V elektros
lizdą. Naudokite tik tinkamus izoliavimo įtaisus: automatinius jungiklius, saugiklius ir
kt.
Nenaudokite laido prailgintuvo, kuris gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
Nenaudokite orkaitės, jei pažeistas laidas ar kištukas.
Jei reikia pakeisti maitinimo laidą, tai turi padaryti įgaliotas techninės priežiūros
centras.
Nepilkite šalto vandens į skardas ar ant maisto. Susidarę garai gali sukelti
nudegimus arba pažeisti prietaiso emalį.
Nekelkite šio prietaiso už rankenos.

Atitikties deklaracija
Šis prietaisas atitinka šias ES direktyvas:
- 2014/35/EU
- 2014/30/EU
- (EC) N° 1935/2004
Aukščiau nurodytos direktyvos atitinka ES žymėjimą 93/68/EEC.
Gamintojas patvirtina, kad orkaitė pagaminta iš sertifikuotų medžiagų ir turi būti
montuojama laikantis galiojančių standartų. Šis prietaisas neskirtas pramoniniam
naudojimui.

Specifikacijos

Produkto išmatavimai

Angos išmatavimai

Aukštis:
Plotis:
Gylis:

600 mm
560 mm
560 mm (min)

595 mm
595 mm
530 mm

Produkto specifikacijos
9 orkaitės funkcijos
Energijos klasė: A
Orkaitės neto/gros talpa: 58/65 litrai
LED laikmatis
Aušinimo ventiliatorius
Termostatu valdomas grilis
Dvigubo stiklo nuimamos durys
Nuimamos vidinės durys
Atspari subraižymams danga
Orkaitės apšvietimas

Standartiniai priedai
Pavadinimas

Vaizdas

Kiekis

Kepimo skarda

1

Grilio
grotelės

1

Varžtai(ST4x35)

4

Elektros rodikliai
Įtampa:
Prijungimo šaltinis:
Maksimali galia:
Maitinimo šaltinio laidas:
Orkaitės lempa:

220-240 V, 50/60 Hz
13A
2.90 kW
3 x 1.5mm²
25W/300 °C

Aušintuvas
Prietaiso viduje yra aušintuvas, kuris palaiko pastovią vidinę orkaitės temperatūrą ir
sumažina išorės temperatūrą.

Valdymas

Each

1) Orkaitės funkcijų pasirinkimo rankenėlė
2) Temperatūros reguliavimo rankenėlė
3) Minučių skaičiavimo mygtukas
4) Trukmės mygtukas
5) Gaminimo pabaigos mygtukas
6) Rankinio valdymo mygtukas
7) Sumažinimas
8) Padidinimas
9) LED ekranas
A) Maitinimo indikatoriaus lemputė
B) Orkaitės veikimo lemputė

Orkaitės nustatymo/laikmačio ekranas
10) Auto funkcijos simbolis
11) Minučių skaičiavimo simbolis
12) Rankinio valdymo simbolis

Orkaitės funkcijų ir laikmačio nustatymas
Rankinio valdymo pasirinkimas
Kai prietaisą prijungsite prie maitinimo šaltinio pirmą kartą, ekrane bus rodomi skaičiai. Prieš
pasirinkdami gaminimo funkciją arba temperatūrą, jūs turite nustatyti prietaiso rankinį valdymo
režimą.
Paspauskite rankinio valdymo rmygtuką (6) valdymo skydelyje.
Laikrodžio nustatymas
Po rankinio valdymo pasirinkimo, turite nustatyti laiką.


Paspaudę rankinio valdymo režimo mygtuką (6), spauskite Minus (7) arba Plius (8)
mygtukus ir nustatykite laiką. Kai ekrane matysite tikslų laiką, mygtukų nebespauskite.
Po kelių sekundžių, laikas ekrane bus užfiksuotas ir galėsite pradėti naudotis orkaite.

Orkaitės laikmatis


Su atšildymo funkcija gali būti naudojamas tik minučių skaičiavimo laikmatis. Nei viena iš
kitų laikmačio funkcijų su šia funkcija neveiks.
Prieš pradėdami naudotis



Norėdami pašalinti gamybos likučius, pasirinkite orkaitės ventiliatoriaus funkciją ir
nustatykite maksimalų temperatūros režimą.



Kaitinant orkaitę galite jausti kvapą. Tai visiškai normalu.



Šio proceso metu vėdinkite patalpas, atidarę langus.



Kaitinkite orkaitę, įjungę maksimalią temperatūrą 30-40 minučių.



Kai orkaitė atvės, išvalykite jos vidų švelnia kempinėle su plovikliu. Nenaudokite
abrazyvinių valiklių.



Orkaitės išorę valykite švelnia kempinėle ir šiltu vandeniu su plovikliu. Nenaudokite
abrazyvinių valiklių.
Minučių skaičiavimo funkcija
Jūs galite nustatyti šią funkciją, nepriklausomai nuo to, ar pasirinkta orkaitės funkcija. Kai baigsis
nustatytas laikas, pasigirs garsinis signalas.



Paspauskite minučių skaičiavimo mygtuką (3), ekranas rodys 00:00. Nustatykite

pageidaujamą trukmę, spausdami minus (7) ir plius (8) mygtukus.


Kai ekranas rodys jūsų pageidaujamą trukmę, mygtukų nebespauskite. Minučių skaičiavimo
simbolis (11) atsiras laikmačio ekrane.



Nustačius atskaitos laiką, galima sutrumpinti arba pailginti jį naudojant minuso arba pliuso
mygtukus.



Pasibaigus nustatytam laikui, pasigirs garsinis signalas. Jį galima išjungti paspaudus minučių
skaičiavimo mygtuką.



Svarbu: orkaitė ir toliau kais, kai signalas bus išjungtas. Jei baigėte gaminti, nustatykite
orkaitės funkcijų ir temperatūros reguliavimo rankenėles į “0” padėtį.

Laiko trukmės funkcijos nustatymas
Ši funkcija, kaip ir minučių skaičiavimo funkcija, leis jums nustatyti laiko skaičiavimą. Tik šiuo
atveju orkaitė, pasibaigus laikui, išsijungs.


Temperatūros reguliavimo rankenėle (2) nustatykite temperatūrą. Rankinio valdymo
simbolis (12) atsiras ekrane.

 Funkcijų nustatymo rankenėle (1) pasirinkite jūsų pageidaujamą režimą.
Dabar galite nustatyti reikalingą gaminimo trukmę.
Paspauskite trukmės mygtuką (4) ir ekrane rodys 00:00. Nustatykite trukmę, spausdami pliuso ir
minuso mygtukus.


Kai ekranas rodys jūsų pageidaujamą laiką, nebespauskite pliuso ir minuso mygtukų.
Laikas bus pradėtas skaičiuoti ir ektanas rodys “AUTO”.
Nustačius laiką, vėliau galite jį pailginti arba sutrumpinti, spausdami pliuso ir minuso mygtukus.


Kai laikas pasibaigs, pasigirs garsinis signalas ir orkaitė išsijungs. Pasirodys “AUTO”
žodis ir kaitinimo simbolis užges. Garsinį signalą galima išjungti paspaudus trukmės
mygtuką.



Po šios funkcijos jūs turite grąžinti orkaitės rankinį valdymo režimą. Paspauskite rankinio
valdymo mygtuką ir “AUTO” dings iš ekrano bei atsiras rankinio valdymo režimo simbolis.



Svarbu: jei temperatūros reguliavimo ir funkcijų nustatymo rankenėlių nenustatysite į “0”
padėtį, orkaitė toliau veiks, kai tik paspausite rankinio valdymo mygtuką.

Gaminimo laiko pabaigos nustatymas
Ši funkcija yra panašį į trukmės funkcijos nustatymą, tačiau vietoje trukmės, pasirenkate laiką,
kuriuo norite, kad orkaitė išsijungtų.
 Temperatūros valdymo rankenėle (2) nustatykite reikiamą temperatūrą. Ekrane pasirodys
rankinio valdymo simbolis (12).


Funkcijų pasirinkimo rankenėle (1) pasirinkite gaminimo funkciją.



Paspauskite gaminimo pabaigos mygtuką (5) ir ekranas rodys 00:00. Spausdami pliuso
(8) ir minuso (7) mygtukus, nustatykite laiką, kuriuo orkaitė turi išsijungti. Pagal nustatytą
laiką laikmatis suskaičiuos kokia bus orkaitės veikimo trukmė ir parodys jį ekrane.



Kai nustatysite laiką, kuriuo orkaitė turi nustoti veikti, pliuso ir minuso mygtukų
nebespauskite. Bus automatiškai pradėtas skaičiuoti laikas ir ekrane atsiras „AUTO“.



Nustačius laiką, jį galima reguliuoti spaudžiant pliuso ir minuso mygtukus.



Nustatytu laiku orkaitė išsijungs ir pasigirs garsinis signalas. „AUTO“ atsiras, ir kaitinimo
simbolis išnyks. Garsinį signalą galite išjungti paspausdami gaminimo pabaigos mygtuką.



Po šios funkcijos naudojimo, orkaitę turite grąžinti į rankinio valdymo režimą. Paspauskite
rankinio valdymo mygtuką, „AUTO“ išnyks iš ekrano ir vietoje jo atsiras rankinio valdymo
simbolis.



Svarbu: jei temperatūros reguliavimo ir funkcijų nustatymo rankenėlių nenustatysite į “0”
padėtį, orkaitė toliau veiks, kai tik paspausite rankinio valdymo mygtuką.
Funkcijos pradžios ir pabaigos laiko nustatymas
Ši funkcija leidžia jums nustatyti laiką ateityje, kad orkaitė turi įsijungti ir išsijungti.


Temperatūros valdymo rankenėle (2) nustatykite reikiamą temperatūrą. Ekrane
pasirodys rankinio valdymo simbolis (12).



Funkcijų pasirinkimo rankenėle (1) pasirinkite gaminimo funkciją.



Paspauskite trukmės mygtuką (4) ir ekrane rodys 00:00. Spausdami minuso (7) ir
pliuso (8) mygtukus, nustatykite laiką, kuriuo turi veikti orkaitė. Ekrane atsiras
„AUTO“.



Nedelsdami paspauskite gaminimo pabaigos mygtuką (5) ir laikmačio ekrane bus
rodoma 00:00. Naudodamiesi minuso ir pliuso mygtukais, nustatykite laiką, kada
norite, kad orkaitė išsijungtų.



Orkaitė suskaičiuos kada reikia įsijungti tam, kad maistas būtų gaminamas jūsų
pasirinktą laiką ir automatiškai įsijungs.



Atėjus nustatytam gaminimo pabaigos laikui orkaitė automatiškai išsijungs ir pasigirs
garsinis signalas AUTO“ atsiras ekrane ir kaitinimo simbolis išnyks. Garsinį signalą
galima išjungti paspaudus gaminimo pabaigos arba trukmės mygtuką.



Po šios funkcijos naudojimo, orkaitę turite grąžinti į rankinio valdymo režimą. Paspauskite
rankinio valdymo mygtuką, „AUTO“ išnyks iš ekrano ir vietoje jo atsiras rankinio valdymo
simbolis.



Svarbu: jei temperatūros reguliavimo ir funkcijų nustatymo rankenėlių nenustatysite į “0”
padėtį, orkaitė toliau veiks, kai tik paspausite rankinio valdymo mygtuką.

Orkaitės funkcijos

Orkaitės apšvietimas
Kai rankenėlę nustatysite į šią poziciją, orkaitėje įsijungs šviesa. Šią funkciją galite naudoti
pvz., orkaitės valymui.

Atšildymas
Šią funkciją galima naudoti šaldyto maisto atšildymui.

Viršutininis/apatinis kaitinimas
Tradicinė funkcija, kai vienu metu veikia abu kaitinimo elementai.

Veikia ventiliatorius, viršutinis ir apatinis kaitinimas
Ši funkcija tinka pyragų kepimui.

Apatinis kaitinimas
Kaista tik apatinis kaitinimo elementas. Šią funkciją galima naudoti pvz.,kepimo pabaigai.

Orkaitės ventiliatorius:
Ventiliatorius vienodai paskirsto šilumą ir užtikrina greitesnį ir ekonomiškesnį kepimo procesą.
Naudojant šią funkciją maistą galima gaminti vienu metu skirtingose lentynose,

Kombinuotas grilis
(Grilis ir viršutinis kaitinimas)
Ši funkcija leidžia užtikrinti aukštesnę temperatūrą orkaitės viduje, todėl tinka maistui
skrudinti bei didesniems mėsos gabalams kepti.

Ventiliatorius ir grilis
Ši funkcija pagreitina skrudinimą.

Intensyvus karštas oras (galinis kaitinimo elementas su ventiliatoriumi ir apatiniu
elementu)
Tinka traškiems picų ir kitų konditerijos gaminių pagrindams kepti. Naudojant šią funkciją,
nereikia iš anksto įkaitinti orkaitės.

Temperatūros valdymo rankenėlė

o Ja galite nustatyti reikalingą orkaitės veikimo
temperatūrą. Temperatūros reguliavimo
intervalas: 50 - 250°C.

o

Pasukite valdymo
laikrodžio rodyklę.

rankenėlę

pagal

Orkaitės veikimo lemputė
Lemputė degs, kol orkaitė įkais. Kai temperatūra pasieks nustatytą, ji užges.
Visą gaminimo laiką jį įsijungs ir vėl užges.

Maistą įdėkite į orkaitę, kai ji pasiekia nustatytą gaminimo temperatūrą.

Lentynos
Jūsų orkaitėje yra:
(A) Lentyna
(B) Emaliuota kepimo skarda
o Skaičiai 1 – 5 rodo skirtingas lentynų padėtis
orkaitėje.

Įspėjimas
Pasirinkus orkaitės funkciją, ji įsijungs tik tuomet, kai rankenėle nustatysite temperatūrą.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Tinkamai valydami ir prižiūrėdami prietaisą, pailginsite jo naudojimo laiką.
Valykite tik išjungtą bei visiškai atvėsusį prietaisą.
Valykite tik tam skirtomis valymo priemonėmis, pvz. plovikliais, skirtais riebalų
pašalinimui.
Valykite orkaitės vidų po kiekvieno naudojimo.
Orkaitės vidaus valymui naudokite šiltą vandenį su mažu kiekiu ploviklio.
Po valymo vidų sausai iššluostykite.
Įspėjimas
Prietaiso priekiui valyti nenaudokite abrazyvinių valymo priemonių.
Orkaitės lemputės pakeitimas
SVARBU: Prieš lemputės keitimą orkaitė turi būti išjungta iš elektros tinklo.

Išimkite visas orkaitės lentynas.
Nuimkite stiklinį lemputės gaubtelį, sukdami jį pireš laikrodžio rodyklę.
Sukite lemputę prieš laikrodžio rodyklę ir išimkite ją.
Pakeiskite ją tinkama 25 W/300°C lempute.
Vėl uždėkite stiklinį gaubtelį..
Nenaudokite kitokio tipo lempučių.

Priežiūra ir valymas
Durelių išėmimas
a. Visiškai atidarykite dureles.

b. Pakelkite vyrių laikiklius.

c. Švelniai darykite dureles 45 laipsnių kampu. Abiem rankom laikydami dureles, pakelkite jas.

a. Po valymo įstatykite vyrius į fiksatorius.
b. Kai durelės yra visiškai atidarytos, paspauskite fiksatorių žemyn į jo pradinę padėtį.

Vidinio stiklo išėmimas
a. Atsuktuvu atsukite durelių apdailą.

b. Nuimkite ją ir durelių ventiliacijos groteles.

c. Ištraukite vidinį stiklą. Išvalę jį, įstatykite atgal

Vidinio stiklo įdėjimas
a. Išvalę stiklą

b. Įstatykite jį atgal

Instaliavimas
Prietaisą instaliuoti gali tik kvalifikuotas specialistas.
Prijunkite grandinę prie prijungimo dėžutės gnybtų.
Elektros tiekimas orkaitei turi turėti saugos jungiklius, kurie atjungia elektros tiekimą, esant gedimui.
Tarp kontaktinio jungiklio kontaktų turi būti ne mažesnis kaip 3 mm pločio tarpelis.
Prieš prijungiant orkaitę prie maitinimo šaltinio būtina perskaityti informaciją, esančią techninių
charakteristikų lentelėje.

Prijungimo schema
Kaitinimo elementų įtampa 220V~240V
Įspėjimas! Laidas turi būti prijungtas prie
gnybtų
220V-240V įžeminto prietaiso prijungimas:

Rudą laidą junkite prie L, mėlyną laidą – prie
N, saugos laidą (geltonai žalią) prie

Orkaitės montavimas į virtuvės spintelę

Anga spintelėje turi atitikti brėžinyje nurodytus išmatavimus
Orkaitė turi būti įmontuota paliekant angas ventiliacijai (žr skyrių “Reikalavimai ventiliacijai”).
Įsitikinkite, kad galinė baldų sienelė yra išimta.

Reikalavimai ventiliacijai

Skaičiai rodo baldo lentynos galinės išpjovos matmenis.

Schemoje parodyti ventiliacijos ir išpjovų reikalavimai, jei prietaisas montuojamas į aukštą
spintelę.

Įsitikinkite, kad orkaitė buvo saugiai pritvirtinta spintelėje. Ji tvirtinama 4 varžtais, kurie įsukami į
orkaitę ir spintelę.

Galimi trikdžiai
Orkaitės nepavyksta įjungti.
Patikrinkite, ar nustatytas rankinis režimas.
Patikrinkite, ar pasirinkote gaminimo funkciją ir temperatūrą.
Orkaitė neveikia.
Patikrinkite, ar orkaitė prijungta prie maitinimo šaltinio.
Patikrinkite, ar įjungti saugikliai.
Grilis ir viršutinis kaitinimo elementas neveikia arba išsijungia ilgesniam laikui.
Leiskite orkaitei atvėsti apie 2 valandas ir po to vėl įjunkite.
Patiekalai tinkamai neiškepa.
Įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą temperatūrą bei orkaitės funkciją. Galite nustatyti 10°C
žemesnę arba aukštesnę temperatūrą tam, kad pasiektumėte geriausią rezultatą.
Patiekalai kepa nevienodai.
Įsitikinkite, kad orkaitė tinkamai įmontuota.
Įsitikinkite, kad pasirenkate tinkamą temperatūrą ir lentynos padėtį.
Nešviečia lemputė.
Pakeiskite lemputę.
Orkaitės viduje kaupiasi kondensatas.
Garai ir kondensatas gali kauptis, kai gaminate maistą, kuris turi daug skysčio, pvz. šaldytą
maistą ir pan.
Kondensatas gali kauptis orkaitės viduje ir tarp durelės stiklų. Tai nereiškia, kad orkaitė veikia
netinkamai.
Baigę gaminti, nepalikite patiekalų orkaitėje, kad jie atvėstų joje.
Gaminkite maistą uždengtame inde, jei toks būdas tinka.
SVARBU: Jei jūsų prietaisas tinkamai neveikia, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio ir
susisiekite su įgaliotu serviso atstovu.
Netaisykite prietaiso patys.
Atkreipkite dėmesį, kad jei dėl garantinio taisymo atvykęs meistras nustato, jog problema
nesusijusi su prietaiso gedimu, jūs turėsite padengti visas susijusias išlaidas.
SVARBU: gamintojas nuolat tobulina savo gaminius ir pasilieka teisę modifikuoti juos be
atskiro įspėjimo.

