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NAVODILA ZA VSAKODNEVNO  
UPORABO

HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK 
WHIRLPOOL
Če želite celovitejšo pomoč, vas prosimo, 
da izdelek registrirate na spletni strani 
www . whirlpool . eu/. register

Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna 
navodila.

OPIS IZDELKA
1. Upravljalna plošča
2. Identifikacijska ploščica  

(ostati mora nameščena)
3. Vrata
4. Luč
5. Vrtljiv krožnik

OPIS UPRAVLJALNE PLOŠČE

1 2 43 6 7 8 95

1. STOP
Tipka za prekinitev funkcije ali 
zvočnega signala, preklic nastavitev 
in izklop pečice.
2. FUNKCIJA MIKROVALOVNE 
PEČICE/MOČ
Tipka za izbiro funkcije mikrovalov 
in nastavitev želene stopnje moči.

3. FUNKCIJA PARE
4. POMNILNIK
5. ZASLON
6. GUMBA +/-
Za spreminjanje nastavitev funkcije 
(npr. dolžina, teža).

7. FUNKCIJA JET DEFROST
8. START
Za zagon funkcije.
9. GUMB ZA ODPIRANJE VRAT
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PRIBOR
VRTLJIV KROŽNIK

Steklen vrtljivi krožnik, nameščen na 
podstavku, se lahko uporablja pri 
vseh načinih priprave. 
Vrtljivi krožnik je treba vedno 

uporabiti kot podlago za druge posode in pribor.
PODSTAVEK VRTLJIVEGA KROŽNIKA

Uporabljajte le originalni podstavek 
za steklen vrtljivi krožnik. 
Na podstavek ne polagajte drugega 
pribora.

UPARJALNIK
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Za kuhanje na pari živila, kot so 
ribe ali zelenjava, položite v 
košarico (2) in natočite pitno 
vodo (100 ml) na dno parnega 
pekača (3), da se ustvari 
ustrezna količina pare.
Za kuhanje živil, kot so krompir, 
testenine, riž ali žita, ta položite 

neposredno na dno parnega pekača (košarica ni 
potrebna) in dodajte ustrezno količino pitne vode glede 
na količino živil.
Za boljše rezultate parni pekač pokrijte s priloženim 
pokrovom (1). 
Parni pekač vedno položite na stekleni vrtljivi krožnik in 
ga uporabljajte le z ustreznimi funkcijami pečice 
oziroma mikrovalovne pečice.
Dno parnega pekača je primerno tudi za uporabo s 
posebno funkcijo parnega čiščenja.

Število in vrsta pribora se lahko razlikuje glede na kupljeni 
model.

Pribor, ki ni priložen, je mogoče kupiti ločeno pri servisni 
službi.

Na tržišču je velik izbor raznega pribora. Pred 
nakupom pribora se prepričajte, da je ta primeren 
za uporabo v mikrovalovni pečici in odporen na 
temperature v pečici.

Pri uporabi mikrovalov se ne smejo nikoli uporabljati 
kovinske posode za hrano ali pijačo.

Vedno zagotovite, da hrana in pribor ne prideta v stik 
z notranjimi stenami pečice.

Pred zagonom pečice se vedno prepričajte, da se 
vrtljiva plošča ne vrti brez oviranja. Pazite, da pri 
vstavljanju ali odstranjevanju pribora ne premaknete 
vrtljivega krožnika z njegovega postavka.

FUNKCIJE
MIKROVALOVI
Za hitro pripravo in pogrevanje hrane in pijače.

MOČ (W) PRIPOROČENO ZA

750 W Hitro pogrevanje pijač in jedi z veliko vsebnostjo 
vode ali mesa in zelenjave.

500 W Priprava rib, mesnih omak in omak, ki vsebujejo jajca 
ali sir. Zaključna faza pečenja mesnih pit in lazanj.

350 W Počasna, nežna priprava. Popolno za topljenje masla 
ali čokolade.

160 W Odmrzovanje zamrznjenih jedi ali mehčanje masla ali 
sira.

0 W Kadar kuhate samo z minutnim opomnikom.

JET DEFROST
Za hitro odmrzovanje hrane, kot je meso, 

perutnina in ribe, ki tehtajo med 100 g in 2 kg. Hrano 
položite neposredno na steklen vrtljiv krožnik. Obrnite 
hrano, ko vas pečica na to pozove.
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PARA
Za kuhanje živil, kot so ribe in zelenjava, na pari 

s priloženim parnim pekačem. Hrano enakomerno 
porazdelite po košari in na dno parnega pekača nalijte 
pitno vodo (100 ml). Pečica samodejno izračuna 
nastavitve, ki so potrebne za doseganje popolnih 
rezultatov. Med prvim delom priprave hrane mikrovalovi 
ustvarijo paro, saj voda na dnu parnega pekača zavre.
JED TEŽA (g)

KORENI, GOMOLJI

150 – 500
ZELENJAVA

ZELENJAVA - ZAMRZNJENA

RIBJI FILEJI

Potreben pribor: Uparjalnik

POMNILNIK
Funkcija pomnilnika omogoča, da hitro in 

enostavno prikličete želene nastavitve.
Funkcija pomnilnika je, da si zapomni vse nastavitve, ki 
so trenutno prikazane.
• Pritisnite tipko memo in nato pritisnite tipko za 

začetek.
Shranjevanje nastavitve:
• Izberite katero koli funkcijo in opravite potrebno 

nastavitev.
• Pritisnite tipko memo in jo zadržite 3 sekunde, dokler 

ne zaslišite zvočnega signala: nastavitev je shranjena. 
Pomnilnik lahko ponovno programirate tolikokrat, 
kot želite.

VSAKODNEVNA UPORABA
. IZBIRA FUNKCIJE
Funkcijo izberete preprosto s pritiskom na ustrezno 
tipko.
. NASTAVITEV TRAJANJA

Ko ste izbrali želeno funkcijo, s pomočjo 
ali nastavite želeno trajanje.

Čas lahko med kuhanjem spremenite 
s pritiskom na ali oziroma ga podaljšate za 30 
sekund z vsakim pritiskom na .
. NASTAVITEV MOČI MIKROVALOV

Pritiskajte , dokler ne izberete želene 
moči mikrovalov.
Opomba: Nastavitev lahko spremenite tudi 

med kuhanjem, s pritiskom na .
. JET DEFROST

Pritisnite  in nato s tipko ali
nastavite težo hrane. Med 
odmrzovanjem se bo funkcija za kratek 

čas prekinila, tako da boste lahko hrano obrnili. Ko ste 
gotovi, zaprite vrata in pritisnite .
. VKLOP FUNKCIJE
Ko ste opravili vse potrebne nastavitve, pritisnite , da 
vklopite funkcijo.
Z vsakim vnovičnim pritiskom tipke se čas priprave 
podaljša za 30 sekund.
Tipko za zaustavitev funkcije, ki je trenutno 
aktivna, lahko pritisnete kadar koli.
. JET START 
Ko je pečica izklopljena, pritisnite za vklop priprave 
hrane s funkcijo mikrovalov pri polni moči (750 W) za 30 
sekund.
. PREMOR
Za premor aktivne funkcije, na primer, da pomešate ali 
obrnete jed, preprosto odprite vrata.
Nastavitev se ohrani 10 minut.

Za vnovičen zagon funkcije zaprite vrata in pritisnite 
.

Po končani pripravi boste naslednjih 10 minut enkrat ali 
dvakrat na minuto slišali zvočni signal. Signal prekinete 
tako, da pritisnete gumb STOP ali odprete vrata.
Opomba: Če po zaključku kuhanja odprete in zaprete vrata 
pečice, se nastavitev ohrani samo še 60 sekund.
.OHLAJANJE
Ko je funkcija končana, lahko pečica izvede postopek 
hlajenja in se nato samodejno izklopi.
. VARNOSTNI ZAKLEP

Ta funkcija se samodejno vklopi, da 
pečice ni mogoče nehote vklopiti. 
Odprite in zaprite vrata ter nato 

pritisnite za začetek izvajanja izbrane funkcije.
. NASTAVITEV URE

Pritiskajte , dokler števki za ure (leva 
stran) ne začneta utripati.
Uporabite ali za nastavitev pravilne 

ure in za potrditev pritisnite : na zaslonu utripata 
števki za minute. Uporabite ali za nastavitev minut 
in pritisnite za potrditev.
Opomba: po daljšem izpadu električnega toka boste morali 
čas mogoče znova nastaviti.
. MINUTNI OPOMNIK
Zaslon je mogoče uporabiti kot časovnik. Za uporabo 
funkcije in nastavitev želenega časa trajanja pritisnite

ali . Pritisnite , da nastavite moč na 0 W, nato 
pritisnite , da vklopite odštevanje.
Opomba: Časovnik ne aktivira nobenega postopka 
priprave hrane. Za zaustavitev časovnika v katerem koli 
trenutku pritisnite .
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ČIŠČENJE
Pred vzdrževanjem ali čiščenjem se prepričajte, da se 
je aparat ohladil.

Nikoli ne uporabljajte aparatov za čiščenje s paro.
Ne uporabljajte jeklenih gobic, abrazivnih čistilnih 
gobic ali abrazivnih/korozivnih čistilnih sredstev, saj 
bi ti lahko poškodovali površine aparata.

NOTRANJE IN ZUNANJE POVRŠINE
• Površine očistite z vlažno krpo iz mikrovlaken. Če so 
površine zelo umazane, dodajte v vodo nekaj kapljic pH 
nevtralnega sredstva za pomivanje posode. Na koncu 
površine obrišite s suho krpo.
• Steklo na vratih očistite z ustreznim tekočim čistilnim 
sredstvom.
• V rednih časovnih intervalih, ali če pride do razlivanja, 
odstranite vrtljivi krožnik in podstavek ter očistite dno 
pečice in odstranite vse ostanke hrane.

PRIBOR
Ves pribor je primeren za pomivanje v pomivalnem 
stroju. Trdovratno umazanijo nežno podrgnite s krpo.

ODPRAVLJANJE TEŽAV
Motnja Možen vzrok Rešitev

Pečica ne deluje.
Izpad električne energije.
Prekinitev napajanja.

Preverite, ali je v vtičnici električni tok in ali je pečica 
priklopljena na električno napajanje.
Z izklopom in ponovnim vklopom pečice preverite, ali je 
napaka še vedno prisotna.

Na zaslonu je prikazano „Err“. Napaka programske opreme. Obrnite se na najbližjo servisno službo in navedite črko ali 
številko, ki sledi „Err“.

400011369338

Varnostna navodila, navodila za uporabo, kartico izdelka in podatke o porabi energije 
lahko prenesete na naslednje načine:
• Obiščite našo spletno stran docs . whirlpool . eu
• z uporabo kode QR
• Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo (telefonske številke so navedene v 

servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kode, ki so zapisane na 
identifikacijski ploščici izdelka.

XXX/XXX  XXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX


