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VISPĀRĒJI BRĪDINĀJUMI 

Pateicamies, ka izvēlējāties vienu no mūsu produktiem. Lai panāktu vislabākos rezultātus, izmantojot cepeškrāsni, mēs jums iesakām: 

 rūpīgi izlasīt šajā pamācībā sniegtās piezīmes:: tās iekļauj svarīgus norādījumus par to, kā droši uzstādīt, lietot šo cepeškrāsni un veikt tās apkopi. 

 Uzglabājiet brošūru drošā vietā uzziņām nākotnē. 
Ierīces darbības laikā visas tās daļas, kurām jūs varat piekļūt, ir karstas, tāpēc nepieskarieties tām! 
Kad cepeškrāsns ir ieslēgta pirmo reizi, tā var izdalīt dūmus ar kodīgu smaku. Tas notiek, jo cepeškrāsns izolācijas paneļu saistviela pirmo reizi 
uzsilst. 
Tas ir pilnīgi normāli, tāpēc, ja šāda situācija rodas, pirms ēdiena ievietošanas cepeškrāsnī nedaudz pagaidiet, līdz izgarojami izzūd.  
Cepeškrāsns stipri uzkarst. It īpaši, cepeškrāsns durtiņu stikls.  
Neļaujiet bērniem tuvoties cepeškrāsnij, kad tā ir karsta, jo īpaši, kad ir ieslēgts grils.  
 
 

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA 

Šīs ierīces daļas, kuras nonāk saskarē ar pārtikas produktiem, 
atbilst EEK Direktīvas 89/10 prasībām. Ierīce atbilst Eiropas 
Padomes Direktīvai 73/23/EEK un 89/336/EEK, ko aizstāj ar 
Direktīvu 2006/95/EK un 2004/108/EK un to tālākiem 
grozījumiem. 
Kad izpakojat cepeškrāsni, pārliecinieties, vai tā nav jebkādā 
veidā bojāta. Šaubu gadījumā nelietojiet to: sazinieties ar 
profesionālu un kvalificētu personālu. Iepakojuma materiālus, 
piemēram, plastmasas maisus, polistirolu vai naglas, glabājiet 
bērniem nepieejamā vietā, jo tie var būt bērniem bīstami. 

PADOMI PAR DROŠĪBU 

 Cepeškrāsni drīkst izmantot tikai tam paredzētajiem mērķiem: to 
izmanto tikai ēdiena gatavošanai. Tāpēc jebkurš cits lietojums, 
piemēram, apsildīšanai, ir bīstams. 

 Ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, ko rada 
neatbilstoša, nepareiza vai nepamatota lietošana. Lietojot elektrisku 
ierīci, jums jāievēro daži pamatlikumi. 
- Lai izņemtu spraudkontaktu no kontaktligzdas, nevelciet aiz kabeļa. 
- Nepieskarieties cepeškrāsnij ar mitrām vai slapjām rokām vai kājām. 
- Nelietojiet cepeškrāsni, ja neesat apāvis kājas. 
- Neļaujiet bērniem vai personai, kas nav atbildīga, lietot cepeškrāsni 
bez ciešas uzraudzības. 
- Kopumā nav ieteicams izmantot adapterus, vairākas kontaktligzdas 
vairākiem spraudkontaktiem, kā arī pagarinātājus. 
- Ja cepeškrāsns sabojājas vai rodas kļūme, izslēdziet cepeškrāsni no 
barošanas avota un nepieskarieties tai. 

 Ja kabelis ir bojāts, tas atbilstoši jānomaina. Mainot kabeli, ievērojiet 
šo pamācību. Noņemiet barošanas kabeli un nomainiet to ar kādu no 
H05RR-F, H05VV-F, H05V2V2-F tipa kabeļiem. Tiem ir jāatbilst 
elektriskai strāvai, ko patērē cepeškrāsns. Kabeļa nomaiņu veic 
atbilstoši kvalificēts tehniķis. Zemējuma kabelim (dzeltens-zaļš) jābūt 
10 mm garākam par strāvas kabeli. 
Remonta veikšanu uzticiet vienīgi pilnvarotam servisa centram un 
nodrošiniet, lai tiktu izmantotas tikai oriģinālas rezerves daļas. 
Augstākminēto norādījumu neievērošanas gadījumā ražotājs 
negarantē cepeškrāsns drošību. 

 Šī iekārta nav paredzēta tādu personu (ieskaitot bērnus) lietošanai, 
kurām ir fiziski, maņas orgānu vai garīgi traucējumi vai kurām nav 
pietiekamas pieredzes un zināšanu, ja vien tās neveic to par viņu 
drošību atbildīgas personas uzraudzībā vai nav saņēmušas 
instrukcijas par šīs iekārtas lietošanu no šādas personas. 

 Bērni ir jāuzrauga, lai pārliecinātos, vai tie nespēlējas ar šo iekārtu. 

UZSTĀDĪŠANA 

Par uzstādīšanu ir atbildīgs klients. Cepeškrāsns uzstādīšana nav 
ražotāja pienākums. Ja ražotāja palīdzība ir nepieciešama, lai novērstu 
kļūmes, kas radušās nepareizas uzstādīšanas rezultātā, šo palīdzību 
nesedz garantija. Jāievēro uzstādīšanas pamācība, kas paredzēta 
profesionālam un kvalificētam personālam. Nepareiza uzstādīšana var 
radīt kaitējumu vai traumas cilvēkiem, dzīvniekiem vai īpašumam. 
Ražotājs nav atbildīgs par šādu kaitējumu vai traumām. 

CEPEŠKRĀSNS IEVIETOŠANA VIRTUVES IEKĀRTĀ 

Cepeškrāsni ievietojiet tai paredzētajā vietā virtuves iekārtā; to var 
uzstādīt zem darba virsmas vai vertikāli novietotā skapītī. Nofiksējiet 
cepeškrāsni vietā, izmantojot četras fiksēšanas atveres (attēls pēdējā 
lappusē). 
Lai atrastu fiksēšanas atveres, atveriet cepeškrāsns durtiņas un 
aplūkojiet cepeškrāsns iekšpusi. Lai nodrošinātu atbilstošu ventilāciju, 
ievietojot cepeškrāsni vietā, ievērojiet mērījumus un attālumus, kas 
norādīti diagrammā pēdējā lappusē.  
Piezīme: attiecībā uz cepeškrāsnīm, kas apvienotas ar plīti, ievērojiet 
pamācības, kas sniegtas plīts rokasgrāmatā. 

SVARĪGI 

Lai cepeškrāsns darbotos pareizi, virtuves mēbelēm ir jābūt 
piemērotām. Virtuves iekārtas paneļiem, kuri atradīsies cepeškrāsns 
tuvumā, ir jābūt izgatavotiem no karstumizturīga materiāla. 
Pārliecinieties, vai virtuves iekārtas apšuvuma līme ir izturīga pret 
temperatūru vismaz 120°C. Plastmasa un līme, kas neiztur šādu 
temperatūru, kusīs un deformēs virtuves iekārtu. Kad cepeškrāsns ir 
ievietota virtuves iekārtā, pilnībā jāizolē elektriskās daļas. Šī ir likumā 
noteikta drošības prasība. Visiem aizsargiem ir jābūt cieši nofiksētiem 
vietā, lai tos nebūtu iespējams noņemt bez speciāliem instrumentiem.  
Noņemiet virtuves iekārtas aizmugurējo daļu, lai nodrošinātu 
atbilstošu gaisa cirkulāciju ap cepeškrāsni. Plīts aizmugurē ir 
jābūt vismaz 45 mm spraugai. 
 

SAVIENOJUMS AR STRĀVAS PADEVI 

Pieslēdziet barošanas avotam. Pirmkārt, pārliecinieties, vai ir izveidots 
trešais kontakts, kas darbojas kā cepeškrāsns iezemējums. 
Cepeškrāsni ir pareizi jāiezemē. Ja konkrētais cepeškrāsns modelis 
nav aprīkots ar spraudkontaktu, pievienojiet barošanas vadam 
atbilstošu spraudkontaktu. Tam ir jāatbilst strāvas padevei, kas 
norādīta specifikācijas plāksnītē. Zemējuma vads ir dzelteni zaļā krāsā. 
Spraudkontaktu pievieno atbilstoši apmācīta persona. Ja kontaktligzda 
un spraudkontakts nav savietojami, kontaktligzdu aizvieto atbilstoši 
apmācīta persona. Turklāt atbilstoši apmācītai personai ir jānodrošina, 
lai barošanas vadi būtu piemēroti strāvai, ko patērē cepeškrāsns.  
Barošanas avotam var pievienot arī ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi. 
Veicot savienošanu, ir jāņem vērā padeves strāva, kā arī jānodrošina 
atbilstība spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Dzelteni zaļo 
zemējuma vadu kontrolē ar ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi.  
Kontaktligzdai vai ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzim, ko izmanto 
savienojumam ar barošanas avotu, pēc cepeškrāsns uzstādīšanas ir 
jābūt ērti pieejamam. Svarīgi! Uzstādot, novietojiet barošanas vadu tā, 
lai nepakļautu to temperatūra, kas pārsniedz 50°C, iedarbībai.  
Cepeškrāsns atbilst kompetento institūciju noteiktajiem drošības 
standartiem. Cepeškrāsns ir droša lietošanai vienīgi, ja tā iezemēta 
atbilstoši spēkā esošajām likumdošanas prasībām saistībā ar 
elektroinstalāciju drošību. Jums ir jānodrošina cepeškrāsns atbilstoša 
iezemēšana.  
Ražotājs neatbild par jebkuru kaitējumu vai traumām personām, 
dzīvniekiem vai īpašumam, ko rada cepeškrāsns pareiza 
iezemējuma neesamība. 
 
BRĪDINĀJUMS: spriegums un padeves frekvence ir norādīta uz 
nominālās jaudas datu plāksnītes (attēls pēdējā lappusē). 
 
Kabeļu un vadu sistēmai ir jāatbilst maksimālajai elektriskai jaudai, ko 
patērē cepeškrāsns. Tā ir norādīta uz specifikācijas plāksnītes. Ja jums 
rodas šaubas, izmantojiet profesionālas un kvalificētas personas 
pakalpojumus. 
 

CEPEŠKRĀSNS APRĪKOJUMS (atkarībā no modeļa) 

Pirms aprīkojuma lietošanas pirmo reizi ir nepieciešams veikt 
sākotnējo tīrīšanu. Nomazgājiet ar sūkli. Noskalojiet un 
nožāvējiet. 
 
Plauktā var novietot formas 
un bļodas. 
Paplātes turētāja plaukts ir 
īpaši piemērots grilēšanai. 
Izmantojiet tam paplāti. 
 
Plauktu īpašais profils 
nodrošina, ka tie joprojām 
atrodas horizontālā stāvoklī 
pat, kad ir izvilkti ārā. 
Tādējādi nepastāv risks, ka 
bļoda varētu noslīdēt vai 
nokrist. 
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Paliktnis uztver sulas, kas izdalās no grilējamiem 
produktiem. To izmanto tikai ar grilēšanas, iesma vai ventilējamā grila funkciju; izmantojot citus ēdiena 
gatavošanas režīmus, izņemiet to no cepeškrāsns. 
Nekad neizmantojiet paplāti kā cepešpannu, jo tas radīs dūmus un taukus, kas padarīs jūsu cepeškrāsni netīru. 
 
Dažu modeļu aprīkojumā ir arī akmens kraukšķīgas picas pagatavošanai, kā arī tā paliktnis un speciāls nazis rullītis tās sagriešanai 
 

 
 
 
Paplāti jeb cepešpannu ir jānovieto plauktā. Tā domāta nelielu ēdinu kā cepumu, eklēru u. C. Cepšanai. Nekad nelieciet cepešpannu tieši uz 
cepeškrāsns dibena. 
 

 
 
 

ROTĒJOŠAIS IESMS           

Ēdiena pagatavošanai uz rotējošā iesma nav nepieciešama cepeškrāsns iepriekšēja uzsildīšana. Cepeškrāsns durtiņām jābūt aizvērtām.  
Elektroenerģijas patēriņš šajā gadījumā ir 90-95%mazāks kā gatavojot tradicionālajā veidā. 
 

1.  Stieple 
2. Iesms 
3. āķīši un skrūves 
4. Rokturis 

 

 
 
 
 
 

KĀ IZMANTOT ROTĒJOŠO IESMU            

1. Atskrūvējiet āķīšus 
2. Uzmauciet gaļu uz rotējošā iesma. 
3. Nofiksējiet gaļu ar āķīšu palīdzību uz rotējošā iesma. 
4. Pievelciet āķīšus. 
5. Novietojiet rotējošo iesmu speciālos rotējošos caurumos 
6. Atvienojiet rokturi 

 

 

Picas komplekts ir paredzēts 
picas gatavošanai. Lai panāktu 
vislabākos rezultātus, komplektu 
jāizmanto līdz ar picas 
gatavošanas funkciju. 
  

Paplātes turētājs 
Paplātes turētāja plaukts ir ideāli piemērots 
grilēšanai. Izmantojiet tam paplāti. Lai drošā 
veidā pārvietotu abus šos piederumus, tiem ir 
pievienots rokturis. Neatstājiet rokturi 
cepeškrāsnī. 
 

 

 

 

NODERĪGI PADOMI 
 



12 GB 

 

PLAUKTU DROŠĪBAS SISTĒMA 

Cepeškrāsns ir aprīkota ar jaunu plauktu 
drošības sistēmu. 
Tas ļauj jums izvilkt cepeškrāsns 
plauktus, kad pārbaudāt ēdienu, novēršot 
ēdiena sprakšķus vai plauktu nejaušu 
izkrišanu no cepeškrāsns. Lai izņemtu 
plauktus, izvelciet tos ārā un paceliet. 
 

GRILĒŠANA 

Grilēšana ļauj ātri iegūt bagātīgi brūnu ēdiena krāsu. Apbrūnināšanai 
mēs iesakām ievietot grilu ceturtajā līmenī atkarībā no ēdiena 
proporcijām (skatīt attēlu 7. lappusē).  
Ar grilu drīkst cept gandrīz jebkuru ēdienu, izņemot ļoti liesu 
medījumu un gaļas ruletes. 
Gaļu un zivi, kuru vēlaties grilēt, pirms tam jāapslaka ar eļļu. 

 

Atkarībā no modeļa – gaismas diodes 

Ir apgaismojuma sistēma, kas aizvieto tradicionālo «gaismas 
spuldzi». Durvīs ir iebūvētas 14 gaismas diodes. Tās nodrošina 
kvalitatīvu baltu apgaismojumu, kas ļauj skaidri redzēt cepeškrāsns 
iekšpusi, neradot jebkādas ēnas uz plauktiem.  
Priekšrocības: 
bez izcila apgaismojuma, ko gaismas diožu sistēma nodrošina 
cepeškrāsns iekšienē, tā darbojas ilgāk nekā tradicionālās gaismas 
spuldzes, to ir vieglāk kopt un tā taupa enerģiju.  

 Optimāls skats. 

 Ilgstoša izgaismošana. 

 Ļoti zems enerģijas patēriņš, 
salīdzinot ar tradicionālo 
apgaismojumu tas ir - 95%. 

 
"Ierīce ar baltu diožu gaismu, 1M klase atbilstoši IEC 60825-
1:1993+A1:1997+A2:2001 (ekvivalents EN 60825-1:1994 + A1: 2002 
+ A2: 2001); maksimālā gaismas jauda X459nm < 150uW. 
Nav aplūkota tieši, izmantojot optiskos instrumentus". 
 

ĒDIENA GATAVOŠANAS ILGUMS 

Informāciju par ieteicamo ēdiena gatavošanas ilgumu un temperatūru, 

izmantojot cepeškrāsni pirmo reizi, meklējiet tabulās 7. un 8. lappusē. Pēc 
tam jūs varēsit mainīt šo laiku un iestatījumus atkarībā no savas pieredzes. 

 

 

 

 

TĪRĪŠANA UN APKOPE 

Ierīces tīrīšanai nekad neizmantojiet tvaiku vai augstpiediena 
smidzinātāju. 
Nekad neizmantojiet abrazīvus tīrītājus, metāla birstes vai asus 
priekšmetus, lai tīrītu cepeškrāsns stikla durtiņas. 
Nerūsējošā tērauda un emaljētās virsmas tīriet ar siltu ziepjūdeni vai 
piemērota zīmola produktiem. Nekādā gadījumā neizmantojiet 
abrazīvus pulverus, kas var bojāt virsmas un cepeškrāsns izskatu. Ir 
svarīgi notīrīt cepeškrāsni pēc katras lietošanas reizes. Cepšanas 
laikā uz cepeškrāsns malām uzkrājas izkusušie tauki. Lietojot 
cepeškrāsni nākamo reizi, tas var izraisīt nepatīkamu smaku vai pat 
apdraudēt veiksmīgu ēdiena gatavošanu. Tīrīšanai izmantojiet karstu 
ūdeni un tīrīšanas līdzekli; rūpīgi noskalojiet. 
Lai atvieglotu šo darbu, visi modeļi ir aprīkoti ar katalītiskiem 
pašattīrošiem paneļiem: tos piegādā kā izvēles papildu aprīkojumu. 

Nerūsējošā tērauda grila tīrīšanai izmantojiet tīrīšanas līdzekli un 
abrazīvu metāla sūkli. 
Stikla virsmas, piemēram, augšējo virsmu, cepeškrāsns durtiņas un 
sildošā nodalījuma durtiņas jātīra, kad tās ir atdzisušas. Uz 
bojājumiem, kas radušies, neievērojot šos noteikumu, neattiecas 
garantija.  
Lai nomainītu iekšējo gaismas ķermeni: 

 atslēdziet elektrības padevi un izskrūvējiet spuldzi. Nomainiet to ar 
identisku spuldzi, kas ir izturīga pret ļoti augstu temperatūru. 
 
 
 

 
 
Spuldzītes raksturlielumi 
230V, 25W, E14 patrona, temperatūra 300 °C 
Lai nomainītu spuldzīti: 
 
Atskrūvējiet stikla uzgali 
Izskrūvējiet spuldzīti 
Ieskrūvējiet tāda paša tipa spuldzīti 
Ieskrūvējiet stikla uzgali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVISA CENTRS 

Pirms zvanīt uz servisa centru 
 
Ja cepeškrāsns nedarbojas, mēs iesakām: 
pārbaudīt, vai cepeškrāsns ir pareizi pieslēgta barošanas avotam. 
 
Ja kļūmes iemeslu nav iespējams noteikt: 
atvienojiet cepeškrāsni no elektrības padeves, nepieskarieties tai un 
zvaniet uz pēcpārdošanas servisu. 
 
Pirms zvana uz servisa centru neaizmirstiet atzīmēt sērijas 
numuru, kas norādīts uz specifikācijas plāksnītes (skatīt attēlu 
pēdējā lappusē). 
 
Cepeškrāsni piegādā ar garantijas sertifikātu, kas nodrošina, ka tai 
servisa centrā tiks veikts bezmaksas remonts. 
 

 

 

 



MINŪŠU TAIMERA IZMANTOŠANA       GATAVOŠANAS BEIGU LAIKA TAIMERA 
IZMANTOŠANA   

 

 

 

Lai iestatītu gatavošanas laiku, pagrieziet 
slēdzi par vienu pilnu apgriezienu un 
novietojiet rādītāju pret vēlamo laiku. Kad 
laiks būs pagājis, vairākas sekundes 
skanēs skaņas signāls. 

Šī poga ļauj iestatīt vēlamo 
gatavošanas laiku (ne vairāk kā 120 
min.). Kad šis laiks būs pagājis, krāsns 
automātiski izslēgsies. 
Taimeris veiks laika atskaiti no iestatītā 
laika līdz stāvoklim „O” un automātiski 
izslēgsies. 
Normālai krāsns izmantošanai iestatiet 
taimeri stāvoklī. 
Lai iestatītu krāsni, pārliecinieties, vai 
taimeris neatrodas stāvoklī „O”. 

 
 
 
 

Analogā taimera i e s ta t ī šan a  
Kad piespiedīsit kloķi, minūšu rādītājs pārslēgsies par vienu minūti uz priekšu. Ja turēsit 
kloķi nospiestu, rādītāji ātri pārslēgsies uz priekšu. 

 

 
 

Stundu rādītājs Minūšu rādītājs Spiedpoga 
 

    ELEKTRONISKĀ PROGRAMMĒTĀJA IZMANTOŠANA   
 

FUNKCIJA KĀ IZMANTOT KĀ IZSLĒGT KO TĀ DARA KAM PAREDZĒTA 

 

 
 

MINUTE 
MINDER 

 

•Nospiediet centrālo pogu 
1 reizi 
•Nospiediet pogas  
vai , lai iestatītu 
nepieciešamo laiku 
•Atlaidiet visas pogas 

•Kad laiks būs beidzies, 
atskanēs skaņas signāls (šis 
signāls izslēgsies pats pēc 
7 minūtēm, tomēr to var arī 
izslēgt uzreiz, nospiežot 
pogu „SELECT”. 

 

•Beidzoties iestatītajam 
laikam, atskan skaņas 
signāls 
•Procesa gaitā displejā 
tiek attēlots atlikušais 
laiks: min., sek. 

 

•Ļauj izmantot krāsni kā 
modinātāju (var aktivizēt, 
izmantojot krāsni vai to 
neizmantojot) 

 
MANUAL 

FUNCTION 

•Nospiediet centrālo pogu 
1 reizi 
•Iestatiet gatavošanas 
funkciju, izmantojot 
funkciju izvēles kloķi 

•Krāsns funkcijas izvēles 
kloķi pagrieziet stāvoklī 
„O”. 

•Ļauj jums izmantot 

krāsni. 

•Iecienīto ēdienu 

gatavošanai 

 

 
 
 

COOKING 
TIME 

•Nospiediet centrālo pogu 
2 reizes 
•Nospiediet pogu vai 
, lai iestatītu 
nepieciešamo 
gatavošanas 
ilgumu 
•Atbrīvojiet visas pogas 
•Iestatiet gatavošanas 
funkciju, izmantojot 
krāsns funkciju kloķi 

•Kad laiks būs pagājis, 
krāsns izslēgsies 
automātiski. Ja vēlaties 
pārtraukt gatavošanu 
agrāk, pagrieziet funkciju 
izvēles kloķi stāvoklī „0” vai 
iestatiet laiku 0:00 
(„SELECT” un pogas ) 

•Ļauj iestatīt 
gatavošanas laiku 
atbilstoši izvēlētajai 
receptei 
•Lai pārbaudītu atlikušo laiku, 2 
reizes nospiediet pogu 
„SELECT”. 
•Lai mainītu iestatīto laiku, 
nospiediet „SELECT” 
un pogas 

•Nospiediet jebkuru pogu, 
lai izslēgtu signālu. 
Nospiediet centrālo pogu, 
lai atgrieztos uz laika 
funkciju 

 

 
 
 

END OF 
COOKING 

•Nospiediet centrālo pogu 
2 reizes 
•Nospiediet pogas 
, lai iestatītu laiku, kad 
krāsnij ir jāizslēdzas 
•Atbrīvojiet pogas 
•Iestatiet gatavošanas 
funkciju, izmantojot 
krāsns funkciju kloķi 

•Iestatītajā laikā krāsns 
izslēgsies. Lai izslēgtu to 
manuāli, krāsns funkciju 
izvēles kliķi pagrieziet 
stāvoklī „O”. 

 

•Ļauj jums iestatīt 
gatavošanas beigu 
laiku 
•Lai pārbaudītu iestatīto laiku, 3 
reizes nospiediet centrālo 
pogu 
•To Lai mainītu 
iestatīto laiku, 
nospiediet pogas 
SELECT + 

•Šo funkciju parasti lieto ar 

funkciju “Cooking time” 
(Gatavošanas laiks) . 

Piemēram, ja ēdienu ir jāgatavo 

45 minūtes un tam ir jābūt 

gatavam plkst. 12:30, vienkārši 

izvēlieties nepieciešamo 

funkciju, gatavošanas laiku 

iestatiet uz 45 minūtēm,  bet  

gatavošanas  beigu la iku  

uz 12:30. 

•Iestatītā gatavošanas laika 
beigās krāsns izslēgsies 

automātiski un atskanēs 

skaņas signāls. 

•Gatavošanas sāksies 

automātiski plkst. 11:45 (12:30 

mīnus 45 min.) un turpināsies 

līdz iestatītajam beigu laikam, 

kad krāsns izslēgsies 

automātiski. 
BRĪDINĀJUMS. 

Ja atlasāt gatavošanas END 

(Beigas), neiestatot 
gatavošanas laiku, krāsns 

sāks gatavot uzreiz un 

izslēgsies gatavošanas laika 

beigās. 

 

    PAREIZA LAIKA IESTATĪŠANA   
 

BRĪDINĀJUMS: pirmā darbību, kuru jāveic pēc krāsns uzstādīšanas vai pēc 
elektrības padeves pārtraukuma (displejā mirgo            ) 
ir pareiza laika iestatīšana. To dara šādi: 

 

• Nospiež centrālo pogu 4 
reizes 
• Iestata laiku, izmantojot 
pogas 
• Atbrīvo pogas 

 

 
UZMANĪBU:  krāsns darbojas tikai, ja tā iestatīta uz manuālo režīmu vai iepriekš iestatīta uz 

noteiktu laiku. N.B.: atsevišķiem modeļiem simbolu vietā ir +  un  -  . 
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Ilguma 
gaismas 
indikator
s 

 

 
 
 
 
 
 

Komandu 
attēlojums 

 

 
Palaišan
as 
gaismas 
indikator
s 

 
 
 
 
 
 

 
Iestatīš
anas 
poga 

 

    DIENNAKTS LAIKA IESTATĪŠANA                                   
 

• Nospiediet iestatīšanas pogu un turiet to nospiestu 4 sekundes. 
Displejā tiks attēlots "SET" (Iestatīt). Atskanēs skaņas signāls. 
• Iestatiet diennakts laiku, nospiežot pogu. Rotējošā kustība 
pārslēdz laiku par 1 minūti uz priekšu. Turot to nospiestu, jūs 
panāksit ātru automātisko pārslēgšanu. 
 
Jebkuru darbību veic 4 sekunžu laikā, pretējā gadījumā tā tiks 
anulēta. 
 
Ilgumu vai laiku var attēlot pēc noklusējuma. 

 

FUNKCIJA KĀ AKTIVIZĒT KĀ IZSLĒGT KO TĀ DARA KAM PAREDZĒTA 

 
MANUAL 

FUNCTION 

• To var iestatīt tikai kopā ar 
gatavošanas režīmu. 
Taimeris bez iestatījumiem. 

• Vadības kloķi pagrieziet 
līdz apturēšanas stāvoklim. 

• Ļauj jums darboties ar 
krāsni. 

• Iecienīto ēdienu 
gatavošanai. 

 

 
 
 

MINUTE MINDER 

maxi 90 min. 

DISPLAY 

"BEL” 

• Divas reizes nospiediet 
iestatīšanas pogu, displejā 
tiks attēlots "BEL", kam 
sekos "---". 
• Iestatiet laiku, pagriežot 
iestatīšanas kloķi. 

• Laika atskaites laikā 
displejā nepārtraukti tiks 
attēlots atlikušais laiks 
minūtēs, bet pēc tam - 
sekundēs. Laika atskaites 
beigās displejā mirgos "000" 
un atskanēs skaņas signāls. 

Lai to izslēgtu, nospiediet 
iestatīšanas pogu. Minūšu 
skaitītāju var jebkurā laikā 
apturēt vai anulēt. 

• Iestatītā laika beigās 
atskan skaņas signāls. 

• Ļauj jums izmantot krāsni 
kā modinātāju pat, ja krāsns 
ir izslēgta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
COOKING TIME 

maxi 24 H 

DISPLAY 

"DUR" 

• Pirmkārt, atlasiet 
gatavošanas funkciju un 
nepieciešamo 
temperatūru. 
• Nospiediet iestatīšanas 
pogu vienu reizi. Displejā 
tiek attēlots "DUR" un 
mirgo ilguma indikators. 
• Iestatiet ilgumu, 
izmantojot iestatīšanas 
pogu. Tiek attēlots 
atlikušais laiks un iedegas 
ilguma indikators. 

• Kad laika atskaite 
beidzas, displejā tiek 
attēlots "END" (Beigas), 
mirgo ilguma indikators un 
krāsns izslēdzas 
automātiski. Atskan 
gatavošanas laika beigu 
signāls. Lai to izslēgtu, 
nospiediet iestatīšanas 
pogu. Nospiediet šo pogu 
otro reizi, ja vēlaties atsākt 
gatavošanu. 
Vadības kloķus pagrieziet 
atpakaļ apturēšanas 
stāvoklī. 
Kamēr krāsns darbojas, 
jūs varat anulēt vai mainīt 
gatavošanas ilgumu. 

• Ļauj iestatīt gatavošanas 
laiku atbilstoši izvēlētajai 
receptei. 

• Iestatītā laika beigās 
krāsns izslēgsies 
automātiski un atskanēs 
skaņas signāls. 
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FULLY 

AUTOMATIC 

COOKING 

Maxi Pause 

Time 24 H 

DISPLAY 

"PAU" 

• Pirmkārt, atlasiet 
gatavošanas funkciju un 
nepieciešamo 
temperatūru. 
• Nospiediet iestatīšanas 
pogu vienu reizi. Ievērojiet 
instrukcijas, kas sniegtas 
sadaļā "Gatavošanas laiks - 
Dur” 
• Nospiediet otro reizi, 
displejā tiek attēlots 
"PAU", kam seko "---", 
mirgo palaišanas gaismas 
indikators. 
- Pauzes laiku iestatiet pirms 
krāsns ieslēgšanas. Pauzes 
laikā krāsns negatavos, 
displejā tiks attēlots 
atlikušais pauzes ilgums, 
degs palaišanas un 
apturēšanas indikatori. Kad 
laika atskaite beigsies, 
krāsns sāks gatavot un degs 
tikai apturēšanas indikators. 

• Gatavošanas laika 
beigās krāsns izslēgsies 
automātiski. Atskanēs 
gatavošanas laika beigu 
signāls. Lai to izslēgtu, 
nospiediet iestatīšanas 
pogu. Nospiediet šo 
pogu otro reizi, ja 
vēlaties atsākt 
gatavošanu. 
Vadības kloķus pagrieziet 
atpakaļ apturēšanas 
stāvoklī. 
Kamēr krāsns darbojas, 
jūs varat anulēt vai mainīt 
gatavošanas ilgumu. 

• Ļauj jums ieprogrammēt 
krāsni, lai ēdiens būtu 
gatavs tieši vēlamajā laikā. 
. 

Piem.: dienas laiks ir 10 h. 
Ēdienu jāgatavo 45 min. 
un tam ir jābūt gatavam 
plkst. 12:00. 
1) Izvēlieties 
nepieciešamo funkciju 
un temperatūru. 2) 
Iestatiet 45 min. ilgumu. 
3) Iestatiet 75 min. pauzi 
(10:00/11:15). Krāsns 
pauze ilgs no plkst. 10:00 
līdz 11:15; gatavošana 
sāksies plkst. 11:15 un 
beigsies automātiski plkst. 
12:00. 
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1. Minūšu skaitītājs vai automātiskā režīma gaisma 
2. Gaismas 

3. Funkcija ar ventilatoru 
4. Funkcija ar VARIOFAN 

5. Atsaldēšana 
6. Temperatūras un laika displejs 

7. Iestatīšanas pogas 
8. Funkcijas izvēles kloķi 

9. Taimera kloķis 
 
 

 
 

 
BRĪDINĀJUMS! 

* atbilstoši modelim 
 

Pirmā darbību, kuru jāveic pēc krāsns uzstādīšanas vai pēc elektropadeves traucējumiem 
(displejā mirgo 12:00), ir pareiza laika iestatīšana. 

 

Temperatūras indikatora gaismas diode “°” mirgo, līdz tiek sasniegta iestatītā temperatūra. 

KARSTS: kad tiek pabeigta gatavošanas programma, ja krāsns joprojām ir karsta, pamīšus ar laiku displejā tiek 
attēlots „HOT” (Karsts), pat, ja abi funkciju izvēles kloķi ir pagriezti stāvoklī „OFF” (Izslēgts). 

 

FUNKCIJA KĀ AKTIVIZĒT? KĀ IZSLĒGT? KO TĀ DARA ? KAM PAREDZĒTA ? 

SILENCE MODE 

 

• Kreiso funkciju izvēles 

kloķi pagrieziet stāvoklī 

"Silence mode“ (Klusais 
režīms) 

• Funkciju izvēles kloķi 

pagrieziet stāvoklī 

„OFF” (Izslēgts). 

• Ļauj jums atslēgt minūšu 

skaitītāja skaņu 

• Lai atslēgtu minūšu 

skaitītāja skaņu 

 
 
 

SET THE TIME 
 

       

• Kreiso funkciju izvēles 

kloķi pagrieziet stāvoklī 

“Set the time” (Iestatīt 

laiku). 

• Izmantojiet pogas " + " vai 

" - ", lai iestatītu laiku. 

• Funkciju izvēles kloķi 

pagrieziet stāvoklī 

„OFF” (Izslēgts). 

• Ļauj jums iestatīt laiku, 

kas tiek attēlots displejā 

• Lai iestatītu laiku 

 
Ņemiet vērā: iestatiet laiku, 

kad pirmo reizi uzstādāt 

krāsni, vai pēc elektrības 

padeves traucējumiem 

(pulkstenis rāda mirgojošu 

12:00) 

 
 
 

COOKING TIME 
DURATION 

 
 
 
 

 
 
 

• Labo funkciju izvēles 

kloķi pagrieziet uz 

gatavošanas režīmu. 

• Kreiso funkciju izvēles 

kloķi pagrieziet stāvoklī 

"Cooking Time Duration" 

(Gatavošanas laika 

ilgums). 

• Gatavošanas laiku 

iestatiet, izmantojot " + " 

un " - " 

• Iedegas automātiskā režīma 
gaisma 

•Gatavošanas laika beigās 

krāsns izslēgsies automātiski 

un dažas sekundes skanēs 

gatavošanas laika beigu 

signāls. Lai gatavošanas 

funkciju pārtrauktu pirms 

laika, funkciju vadības kloķi 

pagrieziet stāvoklī „OFF” 

(Izslēgts) vai iestatiet laiku uz 

00:00; pagriežot funkciju 

izvēles kloķi stāvoklī „Cooking 

Time Duration” (Gatavošanas 

laika ilgums) un izmantojot 

pogas " + " un " - “. 

• Ļauj jums iestatīt 

nepieciešamo 

gatavošanas laiku. 

• Kad gatavošanas laiks ir 

iestatīts, funkciju izvēles 

kloķi pagrieziet stāvoklī 

OFF (Izslēgts), lai 

atgrieztos pie faktiskā 

laika. 

• Lai aplūkotu atlasīto 

gatavošanas laiku, kreiso 

funkciju izvēles kloķi 

pagrieziet stāvoklī 

„Cooking Time Duration” 

(Gatavošanas laika 

ilgums). 

• Jūsu iecienīto recepšu 

pagatavošanai 

 
 
 
 
 

END OF 
COOKING TIME 

 
 

 

• Labo funkciju izvēles 

kloķi pagrieziet uz 

gatavošanas režīmu. 

• Kreiso funkciju izvēles 

kloķi pagrieziet stāvoklī 

"End of cooking" 

(Gatavošanas 

beigas). 

• Iestatiet gatavošanas 

beigu laiku, izmantojot 

pogas " + " un " - ". 

• Iedegas automātiskā režīma 
gaisma. 

• Gatavošanas laika 

beigās krāsns izslēgsies 

automātiski. 

• Lai gatavošanas 

funkciju pārtrauktu 

pirms laika, funkciju 

vadības kloķi pagrieziet 

stāvoklī „OFF” 

(Izslēgts). 

• Ļauj jums iestatīt 

nepieciešamo gatavošanas 

beigu laiku. 

• Kad gatavošanas laiks ir 

iestatīts, funkciju izvēles 

kloķi pagrieziet stāvoklī 

OFF (Izslēgts). 

• Lai aplūkotu atlasīto 

gatavošanas laiku, kreiso 

funkciju izvēles kloķi 

pagrieziet stāvoklī „End of 

cooking Time” 

(Gatavošanas laika 

beigas). 

• Šo funkciju izmanto vēlamās 
gatavošanas 
ieprogrammēšanai. Piemēram, 
Ēdienu ir jāgatavo 45 

min. un tam ir jābūt 

gatavam plkst. 12:30; 

vienkārši iestatiet 

gatavošanas ilgumu uz 

45 min., bet gatavošanas 

beigu laiku uz 12:30. 

Gatavošana sāksies 

automātiski plkst. 

11:45 (12:30 mīnus 45 

min.) un turpināsies 

līdz gatavošanas laika 

beigām, bet pēc tam 

krāsns izslēgsies 

automātiski 
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MINUTEMINDER 
 
 
 

          

• Kreiso funkciju 

izvēles kloķi pagrieziet 

stāvoklī „Minute 

Minder” (Minūšu 

skaitītājs) 

• Iestatiet gatavošanas laiku, 
izmantojot pogas " + " un " - ". 

• Iestatiet laiku uz 00:00, 

pagriežot kreiso funkciju 

izvēles kloķi stāvoklī 

„Minute Minder” (Minūšu 

skaitītājs) un izmantojot 

pogu " - “ 

• Beidzoties iestatītajam 

laikam, atskan skaņas 

signāls. 

• Ļauj jums izmantot 

krāsni kā modinātāju pat, 

ja krāsns ir izslēgta 

 

 
 

CHILD LOCK 
 
 
 

       

• Kreiso funkciju 

izvēles kloķi pagrieziet 

stāvoklī „Child lock” 

(Bērnu drošība). 

Uz 3 sekundēm 

nospiediet pogu " + ". 

• Bērnu drošība ir 

pieejama, kad displejā 

tiek attēlots "STOP" 

(Pārtraukt) 

• Kreiso funkciju izvēles 

kloķi pagrieziet atpakaļ 

stāvoklī „Child lock” 

(Bērnu drošība) un 3 

sekundes turiet 

nospiestu pogu " + ". 

• Indikators „STOP” (Apturēts)  
izzudīs 

• Krāsni nevar lietot. Noderīga, jo sevišķi, ja 

mājā ir bērni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS 
 

Iededz gaismu krāsnī. Automātiski aktivizē dzesēšanas ventilatoru (tikai modeļiem ar 

dzesēšanas ventilatoriem)

MAX MAX
Atsaldēšana. Kad rādītājs ir iestatīts šajā stāvoklī. Ventilators cirkulē ap sasaldēto 

produktu gaisu istabas temperatūrā, tādējādi atkausējot to dažu minūšu laikā un 

nemainot atsaldējamā produkta olbaltumu saturu.

50 ÷MAX
Supergrils. Šī funkcija ļauj iestatīt produkta kraukšķīgumu. Šo funkciju raksturo 50% 

jaudas palielināšanās, salīdzinot ar standarta grillu.

220  

50÷240
50 ÷MAX

Dabiska konvekcija. Izmanto krāsns apakšējos un augšējos elementus.  Šis ir 

tradicionālais cepšanas veids, kas ir ideāli piemērots gaļas, cepumu un ābolu 

cepšanai, padarot ēdienu gardu un kraukšķīgu. 

220  

50÷230
50 ÷MAX

Gatavošana ar ventilatoru. Izmanto augšējos un apakšējos sildelementus, kad 

ventilators cirkulē krāsnī esošo gaisu. Iesakām izmantot šo metodi, lai gatavotu vistas 

gaļu, kūkas, zivi un dārzeņus.

220  

50÷230
_

Maiga gatavošana. Maigās gatavošanas funkcija ir piemērota konditorejas 

izstrādājumu un maizes gatavošanai. Pateicoties samazinātajiem ventilatora 

apgriezieniem šī funkcija palielina mitrumu krāsnī. Mitrums rada ideālus gatavošanas 

apstākļus tiem produktiem, kuriem cepšanas laikā ir jāuztur elastīgu konsistenci 

(piem., kūkas, maize, cepumi), izvairoties no plaisām uz virsmas.

160  

50÷220
50 ÷MAX

Ventilators ar apakšējo elementu. Šī funkcija ir ideāli piemērota maigiem ēdieniem 

(suflē).

4 līmeņi 

1÷4
50 ÷MAX

GRILS: ar aizvērtām durtiņām. Augšējo sildelementu izmanto atsevišķi un jūs varat 

regulēt tā temperatūru.  Nepieciešama piecu minūšu iesildīšana, līdz sildelementi 

kļūst sarkani. Piemērots grilētiem ēdieniem, kebabiem un panētiem ēdieniem. Balto 

gaļu novietojiet tālāk no grila; gatavošanas laiks būs ilgāks, bet ēdiens būs gardāks. 

Jūs varat gatavot sarkano gaļu un zivs fileju plauktā, apakšā paliekot paplāti.

4 līmeņi 

1÷4
50 ÷MAX

SUPERGRILS: krāsns ir aprīkota ar diviem grila stāvokļiem                                                                

Grils:2200W                                       Gril SUPER: 3000 W

4 līmeņi 

1÷4
50 ÷MAX

GRILS AR VENTILATORU (a): izmantojiet turbogrilu ar aizvērtām durtiņām.Augšējais 

karstais elements tiek izmantots ar ventilatoru, kas cirkulē gaisu krāsns iekšienē. 

Sarkanai gaļai ir nepieciešama iepriekšēja iesildīšana, bet tā nav nepieciešama 

baltai gaļai.Ideāli piemērota biezu gaļas šķēļu pagatavošanai, cepešiem, utt. 

Produktu novietojiet tieši vidējā plauktā pa vidu. Apakšā palieciet paplāti, lai tajā 

notecētu sula un tauki. Pārliecinieties, vai products neatrodas pārlieku tuvu grilam. 

Cepšanas laikā apgrieziet produktu.

50 ÷MAX Grils/iesma elements

50 ÷MAX
Picas funkcija. Šī funkcija, kas cirkulē krāsnī karsto gaisu,  ļauj uzcept ideālu picu vai 

focaccia.

 
(a) Atsevišķiem modeļiem: funkcija ar "Vario Fan" ir “ Candy” izstrādāta ekskluzīva sistēma gatavošanas rezultātu, temperatūras un mitruma vadības 

optimizēšanai. Varia Fan sistēma ir pašaktivizējoša sistēma, kas automātiski maina ventilator ātrumu, ja ir izvēlēta ventilator funkcija: ventilator funkcija ir vadības 

paneļa atzīmētās zonas funkcija . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ĒDIENA GATAVOŠANAS ILGUMA TABULAS 

Tālāk norādītie ēdiena gatavošanas laiki ir sniegti vienīgi kā ieteikums. Faktiski tie ir atkarīgi no gatavojamā ēdiena kvalitātes, svaiguma, daudzuma un 
biezuma, turklāt arī no gaumes. Pirms ēdiena pasniegšanas ļaujiet tam dažas minūtes pastāvēt, jo sastāvdaļas turpina gatavoties vēl pēc ēdiena 
izņemšanas no cepeškrāsns. 
 

NODERĪGS PADOMS: samaziniet temperatūru, 
lai izvairītos no ēdiena virskārtas sacietēšanas 
un izžūšanas. 

 

Plaukta novietojums 

 

 

 

  Statiska elektriskā cepeškrāsns Elektriskā cepeškrāsns ar 
ventilatoru 

 

Ēdiens Daudzums 
Plau
kts 

Gatavošana
s laiks 

minūtēs 

Cepeš
krāsns 
temper
atūra 

Plau
kts 

Gatavošana
s laiks 

minūtēs 

Cepeš
krāsns 
temper
atūra 

Piezīmes 

• Makaroni 

Lazanja 3,5 kg 2 70-75  220 2 60-65  200 
Lazanju lieciet neuzkarsētā 
cepeškrāsnī 

Cannelloni 1,8 kg 2 50-60  220 2 40-50  200 
Cannelloni lieciet neuzkarsētā 
cepeškrāsnī 

Cepeškrāsnī 
cepti makaroni 2,5 kg 2 55-60  220 2 45-50  200 Lieciet neuzkarsētā cepeškrāsnī 

• Cepšana (ne kūkas) 

Maize 1 kg mīklas 2 

35 

 10 

(iepriekšēja 

uzsildīšana) 

200 2 

30-35  

10 

(iepriekšēja 

uzsildīšana) 

180 

Veidojiet no mīklas kukulīti un ar 
nazi iegrieziet virskārtu. Atstājiet 
pacelties uz vismaz 2 stundām. 
Ieeļļojiet cepamformu un tās vidū 
lieciet mīklu. 

Pica 1 kg 1 25-35  190 1 20-25  190 

15 minūtes karsējiet cepeškrāsni un 
lieciet picu uz ieeļļotas paplātes. 
Garnējiet ar tomātiem, Mozzarella 
sieru, šķiņķi, eļļu, sāli un oregano. 

Pīrādziņi 

(saldēti) vol au 

vents 

Nr. 24 1 30-35  220 2 25-30  200 
24 vol au vents ielieciet 
cepeškrāsnī un cepiet. 

Focaccia (Nr .  

4 )  

200 g no 

katras 

mīklas 

2 25-30  200 2 20-25  180 

15 minūtes karsējiet cepeškrāsni, 
ieeļļojiet cepešpannu, 4 focaccia 
pievienojiet eļļu un sāli un pirms 
likšanas cepeškrāsnī ļaujiet istabas 
temperatūrā pacelties vismaz 2 
stundas. 

• Gaļa 

Visus gaļas veidus var cept seklā vai dziļā cepešpannā. 

Seklu cepešpannu ir ieteicams apsegt, lai izvairītos no cepeškrāsns malu nošļakstīšanas ar taukiem. Cepšanas laiks ir nemainīgs neatkarīgi no tā, 

vai gaļa ir apsegta vai nē. 

Liellopa gaļas 

cepetis 
1 kg 3 70-80  220 3 50-60  200 

Ievietojiet gaļu dziļā Pyrex bļodā un 
pievienojiet sāli un piparus; 
gatavojot gaļu, apgrieziet to. 

Atkaulots 
cepetis 

1 kg 2 100-  110 220 2 80-90  200 
Gatavojiet gaļu nosegtā Pyrex 
traukā ar garšaugiem, garšvielām, 
eļļu un sviestu. 

Atkaulots teļa 
gaļas cepetis 

1,3 kg 1 90-  110 220 2 90-  100 200 
Gatavojiet cepeti, kā norādīts 
iepriekš 

Liellopa filejas 

cepetis 
1 kg 2 80-90  220 2 80-90  200 

Gatavojiet cepeti, kā norādīts 
iepriekš 

• Zivs 

Forele 

3 veselas 

foreles vai 1  

kg  

2 40-45  220 2 35-40  200 
Pārkaisiet foreli ar sāli, apslakiet ar 
eļļu, pievienojiet sīpolus un cepiet 
Pyrex traukā. 

Lasis 
700g 2,5 

cm šķēle 
2 30-35  220 2 30-25  200 

Gatavojiet lasi atvērtā Pyrex traukā 
ar sāli, pipariem un eļļu. 

Jūras mēle 1 kg 2 40-45  220 2 35-40  200 
Jūras mēli gatavojiet ar sāli un 
ēdamkaroti eļļas. 

Plaudis 
2 veselas 

zivis 
2 40-45  220 2 35-40  200 

Gatavojiet plaudi ar eļļu un sāli 
aizvērtā traukā. 

 
 
 
 

 



 

 

ĒDIENA GATAVOŠANAS ILGUMA TABULAS 

  Statiska elektriskā cepeškrāsns Elektriskā cepeškrāsns ar 
ventilatoru 

 

Ēdiens Daudzums 
Plau
kts 

Gatavošana
s laiks 

minūtēs 

Cepeš
krāsns 
temper
atūra 

Plau
kts 

Gatavošana
s laiks 

minūtēs 

Cepeš
krāsns 
temper
atūra 

Piezīmes 

• Truša un mājputna gaļa 

Pērļu vistiņa 1-1,3 kg 2 60-80  220 2 60-70  200 Pērļu vistiņu ielieciet dziļā Pyrexor 
bļodā, pievienojiet nedaudz eļļas, 
garšaugu un garšvielu. 

Vista 1,5-1,7 kg 2 110 -120  220 2 100 -110  200 Ievērojiet pērļu vistiņas gaļas 
gatavošanas procedūru. 

Truša gaļa 1-1,2 kg 2 55-65  220 2 50-60  200 Vienāda izmēra gaļas gabalus 
salieciet glazētā traukā. Pievienojiet 
garšaugus un garšvielas. 
Kad nepieciešams, apgrieziet 
gabaliņus. 

• Kūkas 

Kokosriekstu 

kūka formā 

 1 55 180 1 50 160 Izmantojiet 22 cm dziļu formu. 
Iepriekš 10 minūtes uzkarsējiet. 

Biskvīts  1 55 175 1 40-45  160 Izmantojiet 22 cm dziļu formu. 
Iepriekš 10 minūtes uzkarsējiet. 

Burkānu kūka 

formā 

 1 65 180 1 50-60  160 Izmantojiet 22 cm dziļu formu. 
Iepriekš 10 minūtes uzkarsējiet. 

Aprikožu pīrāgs 700 g 1 40 200 2 30-35  180 Izmantojiet 22 cm dziļu formu. 
Iepriekš 10 minūtes uzkarsējiet. 

• Dārzeņi 

Fenhelis 800 g 1 70-80  220 1 60-70  200 Fenheli sagrieziet gabalos, 
pievienojiet sviestu, sāli un, ja 
nepieciešams, kartupeļus, un 
ievietojiet Pyrex traukā ar virspusi uz 
augšu. Uzlieciet vāku. 

Kabači 800 g 1 70 220 1 60-70  200 Sagrieziet kabačus, ielieciet Pyrex 
traukā un pievienojiet sviestu un 
sāli. 

Kartupeļi 800 g 2 60-65  220 2 60-65  200 Kartupeļus sagrieziet vienādās 
daļās un ielieciet Pyrex traukā. 
Pievienojiet sāli, oregano un 
rozmarīnu. Gatavojiet eļļā. 

Burkāni 800 g 1 80-85  220 1 70-80  200 Burkānus sagrieziet, ielieciet Pyrex 
traukā un gatavojiet. 

• Augļi 

Veseli āboli 1 kg 1 45-55  220 2 45-55  200 Cepiet augļus Pyrex vai māla 
traukā. Ļaujiet tiem atdzist 
cepeškrāsnī. 

Bumbieri 1 kg 1 45-55  220 2 45-55  200 Skatīt aprakstu iepriekš. 

Persiki 1 kg 1 45-55  220 2 45-55  200 Skatīt aprakstu iepriekš. 

• Grilēšana 

Grilējamos produktus novietojiet zem infrasarkanā grila. Brīdinājums: Kad grils ir ieslēgts, tas ir spilgti sarkanā krāsā. Zem grila novietojiet paplāti, 
lai savāktu grilējamo produktu izdalīto sulu un taukus. 

Grauzdētas 
maizītes 

4 gab. 4 

5 
(5 min., lai 
uzkarsētu 

grilu) 

Grils 4 

5 
(10 min., lai 
uzkarsētu 

grilu) 

Grils 

Maizi uzlieciet uz grila paplātes. Kad 
viena maizes puse ir apgrauzdēta, 
pagrieziet un apgrauzdējiet otru 
pusi. Atcerieties: saglabājiet 
maizītes siltas cepeškrāsns apakšā 
līdz brīdim, kad tās pasniegsit. 

Grauzdētas 
sviestmaizes 

4 3 10 
(10 min., lai 
uzkarsētu 

grilu) 

Grils 3 5/8 
(10 min., lai 
uzkarsētu 

grilu) 

Grils Maizi uzlieciet uz grila paplātes. Kad 
viena puse ir apgrauzdēta, 
pagrieziet un apgrauzdējiet otru 
pusi. 

Desiņas Nr. 6/ 0,9 kg 4 25/30  
(5 min., lai 
uzkarsētu 

grilu) 

Grils 4 15/20  
(10 min., lai 
uzkarsētu 

grilu) 

Grils Sagrieziet desiņas uz pusēm un 
novietojiet uz grila ar virspusi uz 
leju. Grilēšanas laikā apgrieziet tās. 
Bieži pārbaudiet, vai tās apcepas 
vienmērīgi. Ja tas tā nav, pagrieziet 
un pārvietojiet labāk apceptās 
desiņas. 

Liellopa ribiņas Nr. 4/ 1,5 kg 4 25  
(5 min., lai 
uzkarsētu 

grilu) 

Grils 4 15/20 
(10 min., lai 
uzkarsētu 

grilu) 

Grils 
Pārliecinieties, vai liellopa ribiņas 
tiek grilētas, izmantojot karstāko 
grila iestatījumu. 

Cūkas stilbs/ 
Vistu kājiņas 

Nr. 4/ 1,5 kg 3 50/60  
(5 min., lai 
uzkarsētu 

grilu) 

Grils 3 50/60  
(10 min., lai 
uzkarsētu 

grilu) 

Grils Grilēšanas laikā apgrieziet tās 
divreiz. 

 



 

 

UZSTĀDĪŠANA 
 

 

          Ja virtuves mēbelēm ir aizmugurējā siena, iztaisiet tajā caurumu elektriskajam kabelim 

                           Caurums 500x10 

Caurums 500x45 

 

 

Cepeškrāsns uzstādīšana izmēri mm 

 

UZMANĪBU! 

Stiprinājuma skrūvju aizgriešana ar pārāk lielu griezes momentu var novest pie ventilācijas kanālu aizvēršanas. Pārliecinieties, lai ventilācijas kanāli būtu 
atvērti par 2 mm pēc cepeškrāsns uzstādīšanas virtuves mēbelēs. 

    

 

Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādām neprecizitātēm, kas rodas šī bukleta drukas un transkripcijas kļūdu rezultātā. Mēs saglabājam 
tiesības pēc nepieciešamības veikt izstrādājuma pārveidošanu, tostarp, ņemot vērā patērētāju intereses un ar drošību vai funkcijām saistītos 
jautājumus. 
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