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CSStručný návod k obsluze

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK 
ZNAČKY WHIRLPOOL
Přejete-li si získat plnou podporu, zaregistrujte svůj 
výrobek na www . whirlpool . eu/ register

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní 
pokyny.

POPIS PRODUKTU
1. Ovládací panel
2. Identifikační štítek  

(neodstraňujte)
3. Dvířka
4. Gril
5. Osvětlení
6. Otočný talíř

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1 2 43 6 7 8 95

1. STOP
Pro zastavení funkce nebo vyrušení 
zvukového signálu, čímž dojde ke 
zrušení nastavení a vypnutí trouby.
2. FUNKCE MIKROVLN / VÝKON
Pro výběr funkce na bázi mikrovln 
a nastavení požadované úrovně 
výkonu.

3. FUNKCE GRILU
4. PAMĚŤ
5. DISPLEJ
6. TLAČÍTKA +/−
Pro nastavení parametrů funkce 
(např. doby, hmotnosti).

7. FUNKCE „JET DEFROST“
8. START
Pro aktivaci funkce.
9. TLAČÍTKO PRO OTEVÍRÁNÍ 
DVÍŘEK
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
OTOČNÝ TALÍŘ

Je-li umístěn v držáku, otočné sklo 
lze využívat při všech metodách 
vaření/pečení. 
Otočný talíř musí být vždy použit 
jako základna pro umístění dalších 

nádob a příslušenství.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE
Skleněný otočný talíř pokládejte 
pouze na držák otočného talíře. 
Na držák nepokládejte jiné 
příslušenství.

Počet kusů a typ příslušenství se může v závislosti na 
zakoupeném modelu lišit.

Další příslušenství, jež není součástí výbavy, lze zakoupit zvlášť 
prostřednictvím servisního centra.

Na trhu je mnoho různých druhů doplňků. Před 
nákupem se vždy ujistěte, že dané příslušenství 
je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě a že je 
odolné vůči teplotám uvnitř trouby.

Kovové nádoby na jídlo nebo nápoje by se neměly 
nikdy používat při vaření pomocí mikrovln.
Vždy se ujistěte o tom, že se potraviny ani 

příslušenství trouby nedostanou do styku s vnitřními 
stěnami trouby.

Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný 
talíř může volně otáčet. Při vkládání nebo vyjímání 
jiného příslušenství buďte opatrní, abyste omylem 
nevysadili otočný talíř z jeho držáku.

FUNKCE
 MIKROVLNY
Pro rychlou přípravu a opětovné ohřátí jídel 

a nápojů.

VÝKON (W) DOPORUČENO PRO

750 W Rychlý ohřev nápojů a jídel s vysokým obsahem vody, 
popřípadě masa a zeleniny.

500 W
Vaření ryb, masových omáček nebo omáček 
obsahujících sýr či vejce. Dopečení masových koláčů 
nebo zapečených těstovin.

350 W Pomalé, mírné vaření. Velmi se hodí pro rozpouštění 
másla nebo čokolády.

160 W Rozmrazování jídel nebo změknutí másla a sýrů.
0 W Pouze s použitím minutky.

GRIL
Pro opékání dozlatova, grilování a gratinování za 

předpokladu, že je použit samostatně. Doporučujeme 
jídlo během grilování obracet. Pro dosažení co 
nejlepších výsledků gril nejprve na 3 až 5 minut 
předehřejte. Pro rychlé vaření a gratinování pokrmů 
v kombinaci s mikrovlnami.
• GRIL + MW

Díky kombinaci mikrovln a funkce grilu je určena
pro přípravu rychlých předkrmů (i zapečených jídel).
Hodí se k pečení lasagní, zapékání ryb a brambor se
sýrem.

VÝKON (W) DOBA TRVÁNÍ (min) DOPORUČENO PRO

500 14–18 Lasagne (400-500 g)
500 10–14 Ryba (600 g)
500 40–50 Kuře (celé; 1-1,2 kg) 
350 15–18 Gratinovaná ryba (600 g)
0 - Pouze opékání dohněda
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JET DEFROST
Pro rychlé rozmrazování různých druhů jídel se 

zadáním pouze jejich hmotnosti. Jídlo je třeba položit 
přímo na otočný talíř. Jakmile vás trouba vyzve, jídlo 
obraťte. Jídlo je třeba položit přímo na otočný talíř. 
Jakmile vás trouba vyzve, jídlo obraťte. Necháte-li jídlo 
po rozmrazení chvíli dojít, vždy dosáhnete lepšího 
výsledku.

PAMĚŤ
Paměťová funkce zajišťuje snadné a rychlé 

vyvolání oblíbeného nastavení.
Úkolem paměťové funkce je uložit jakékoli nastavení, 
které je právě zobrazeno.
• Stiskněte tlačítko memo a poté tlačítko start.
Jak uložit nastavení:
• Zvolte jakoukoli funkci a proveďte nezbytná

nastavení.
• Stiskněte a podržte tlačítko Memo na 3 sekundy, až

uslyšíte zvukový signál. Nastavení je teď uloženo.
Paměť můžete naprogramovat, kdykoli budete chtít.

KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ
. ZVOLTE FUNKCI
Jednoduše stiskněte tlačítko požadované funkce.
. NASTAVTE DÉLKU TRVÁNÍ

Po výběru požadované funkce použijte 
 nebo  za účelem nastavení délky 

jejího trvání.
Délku trvání funkce lze během přípravy měnit, a to 
stiskem  nebo , popřípadě prodlužováním 
nastavené doby o 30 sekund s každým stiskem .
. NASTAVTE VÝKON MIKROVLNNÉ TROUBY

Stiskněte  podle potřeby tolikrát, 
kolikrát je to třeba pro výběr 
požadované úrovně mikrovlnného 

záření.
Přejete-li si použít mikrovlny v kombinaci s grilem, 
stiskem  zvolte funkci „Gril“ a poté použijte  za 
účelem nastavení výkonu mikrovlnné funkce.
Vezměte prosím na vědomí: Toto nastavení můžete změnit 
rovněž během vaření, a to stiskem .
. JET DEFROST

Stiskněte  a poté použijte  nebo 
 za účelem nastavení hmotnosti jídla. 

Rozmrazování se na chvíli přeruší, 
abyste mohli jídlo otočit. Jakmile je proces dokončen, 
zavřete dvířka a stiskněte .
. AKTIVACE FUNKCE
Po provedení všech požadovaných nastavení aktivujte 
funkci stiskem .
Při každém dalším stisku tlačítka  se doba vaření/
pečení prodlouží o 30 sekund.
K pozastavení probíhající funkce můžete kdykoli 
stisknout .

. JET START 
Je-li trouba vypnutá, pro zahájení vaření/pečení pomocí 
mikrovln stiskněte a na dobu 30 sekund nastavte 
plný výkon (750 W).
. PAUZA
Přejete-li si pozastavit spuštěnou funkci, například za 
účelem promíchání nebo obrácení jídla, jednoduše 
otevřete dvířka.
Nastavení zůstane stejné po dobu 10 minut.
Pro opětovné spuštění dvířka zavřete a stiskněte .
Po ukončení tepelné úpravy bude jednou nebo dvakrát 
za minutu po dobu 10 minut znít zvukový signál. 
Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo 
otevřete dvířka.
Upozornění: Pokud po ukončení tepelné úpravy dvířka 
otevřete a následně hned zavřete, nastavené hodnoty 
zůstanou aktuální jen po dobu 60 sekund.
. OCHLAZOVÁNÍ
Po ukončení zvolené funkce se trouba může 
automaticky ochlazovat, přičemž se automaticky vypne.
. BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

Tato funkce se automaticky aktivuje za 
účelem předejít náhodnému zapnutí 
trouby. Otevřete a zavřete dvířka a poté, 

pro spuštění zvolené funkce, stiskněte .
. NASTAVENÍ DENNÍHO ČASU

Stiskněte , dokud obě číslice pro 
označení hodiny (nalevo) nezačnou 
blikat.

Použijte  nebo  pro nastavení správné hodiny a pro 
potvrzení stiskněte : Na displeji budou blikat minuty. 
Pro nastavení minut použijte  nebo  a pro potvrzení 
stiskněte .
Upozornění: Čas může být nutné nastavit znovu po delším 
výpadku napájení.
. MINUTKA
Displej lze použít jako časovač. Pro aktivaci funkce 
a nastavení požadované doby stiskněte  nebo 
. Pro nastavení výkonu na 0 W stiskněte  a poté pro 
zahájení odpočítávání stiskněte .
Uvědomte si prosím: Časový spínač neaktivuje žádný 
z cyklů vaření/pečení. K zastavení časovače v kterémkoli 
okamžiku stiskněte .
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ČIŠTĚNÍ
Před prováděním jakékoliv údržby a čištění se 
ujistěte, že spotřebič vychladl.

Nepoužívejte parní čističe.
Nepoužívejte drátěnku, drsné houbičky nebo 
abrazivní/žíravé prostředky, protože by mohlo dojít 
k poškození povrchu spotřebiče.

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHY
• Povrchy čistěte vlhkým hadříkem z mikrovlákna. Jsou-li
velmi znečištěné, přidejte několik kapek pH neutrálního
čisticího prostředku. Nakonec je otřete suchým
hadříkem.
• Sklo dveří čistěte vhodným tekutým prostředkem.
• V pravidelných intervalech nebo v případě rozlití
odstraňte otočný talíř i s držákem, abyste vyčistili dno
trouby a odstranili veškeré zbytky jídla.
• Gril není třeba čistit, neboť intenzivní teplotou se
veškeré nečistoty vypalují. Tuto funkci používejte
pravidelně.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Veškeré příslušenství lze mýt v myčce nádobí.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
Problém Možná příčina Řešení

Trouba nefunguje.
Přerušení napájení.
Odpojení od elektrické sítě.

Zkontrolujte, zda je síť pod napětím a zda je trouba 
připojená k elektrickému napájení.
Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistíte tak, zda porucha 
stále trvá.

Na displeji se zobrazuje zpráva „Err“ 
(chyba). Softwarová chyba.

Kontaktujte nejbližší středisko poprodejních služeb 
a uveďte písmeno nebo číslo, které následuje za zkratkou 
„Err“.

Text na displeji se zobrazuje nezřetelně 
a zdá se, že je poškozený. Nastavení jiného jazyka. Obraťte se na své nejbližší zákaznické středisko 

poprodejních služeb.

Zásady, standardní dokumentaci a další informace o výrobku naleznete:
• na naší webové stránce docs,whirlpool .eu,
• pomocí naskenování QR kódu,
• případně kontaktujte náš poprodejní servis (telefonní číslo naleznete v záručním listě). 

Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku 
produktu.

XXX/XXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX
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HURövid útmutató

KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT 
VÁLASZTOTTA
Teljes körű szolgáltatásaink eléréséhez, 
kérjük, regisztrálja termékét honlapunkon: 
www . whirlpool . eu/ register

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a 
Biztonsági útmutatót.

TERMÉKLEÍRÁS
1. Kezelőpanel
2. Azonosító lemez

(ne távolítsa el)
3. Ajtó
4. Grill
5. Világítás
6. Forgótányér

A KEZELŐPANEL BEMUTATÁSA

1 2 43 6 7 8 95

1. STOP
Funkció vagy hangjelzés leállítása, 
beállítások törlése, a sütő 
kikapcsolása.
2. MIKROHULLÁM FUNKCIÓ /
TELJESÍTMÉNY
A mikrohullámú funkció kiválasztása 
és a szükséges teljesítményszint 
beállítása.

3. GRILL FUNKCIÓ
4. MEMÓRIA
5. KIJELZŐ
6. + / - GOMB
Funkció beállításainak módosítása 
(pl. időtartam, súly).

7. JET DEFROST FUNKCIÓ
8. INDÍTÁS
Egy funkció azonnali indítása.
9. AJTÓNYITÓ GOMB
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TARTOZÉKOK
FORGÓTÁNYÉR

A tányértartóra helyezett üveg 
forgótányér mindegyik sütési 
módszerhez használható. 
Az edényeket és tartozékokat minden 
esetben a forgótányérra kell helyezni.

FORGÓTÁNYÉRTARTÓ
Ezt a tányértartót kizárólag a 
forgótányérhoz használja. 
Ne tegyen rá más tartozékokat.

A tartozékok száma és típusa a megvásárolt modelltől függ.
Azok a tartozékok, amelyek nem részei a csomagnak, külön 
vásárolhatók meg a vevőszolgálaton.

A kereskedelmi forgalomban különböző tartozékok 
kaphatók. Vásárlás előtt győződjön meg róla, 
hogy a tartozék hőálló és mikrohullámú sütőben is 
használható.

Mikrohullámú sütéshez nem lehet fémedényeket 
használni.
Mindig ügyeljen rá, hogy az ételek és tartozékok ne 

érjenek hozzá a sütő belső falához.

A sütő beindítása előtt mindig győződjön meg 
arról, hogy a forgótányér szabadon tud-e forogni. 
Vigyázzon, nehogy elmozduljon a forgótányér a 
tartón, amikor egyéb tartozékokat betesz vagy kivesz 
a sütőből.

FUNKCIÓK
 MIKROHULLÁM
Gyors sütéshez vagy ételek és italok 

újramelegítéséhez.

TELJESÍTMÉNY 
(W) JAVASOLT HASZNÁLAT

750 W Italok, magas víztartalmú ételek, hús és zöldség 
gyors felmelegítése.

500 W
Hal, húsos szósz, valamint sajtot vagy tojást 
tartalmazó szószok főzése. Húsos piték, csőben 
sült tészták készre sütése.

350 W Lassú sütés alacsony hőmérsékleten. Ideális vaj és 
csokoládé olvasztásához.

160 W Fagyasztott ételek kiolvasztásához, vaj és sajt 
puhításához.

0 W Amikor csak a percszámlálót használja.

GRILL
Pirításhoz, grillezéshez és csőben sült fogásokhoz, 

ha önmagában használja. Javasoljuk, hogy sütés közben 
forgassa meg az ételt. A legjobb eredményt úgy érheti 
el, ha 3-5 percig előmelegíti a grillt. Gyors sütéshez és 
gratinírozáshoz kombinálja a mikrohullámú funkcióval.
• GRILL + MIKRO

Előételek (vagy akár csőben sültek) gyors sütéséhez
a mikrohullámú és a grill funkció együttes
használatát javasoljuk. Lasagne, csőben sült hal és
krumpli elkészítéséhez használhatja.

TELJESÍTMÉNY 
(W) IDŐTARTAM (perc) JAVASOLT HASZNÁLAT

500 14 - 18 Lasagne (400-500 g)
500 10 - 14 Hal (600 g)
500 40 - 50 Csirke (egész; 1-1,2 kg) 
350 15 - 18 Csőben sült hal (600 g)
0 - Kizárólag pirítás
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JET DEFROST
Itt az étel gyors kiolvasztásához elegendő 

megadni az étel súlyát. Az ételt közvetlenül az üveg 
forgótányérra tegye. Fordítsa meg az ételt, amikor 
erre a sütő utasítást ad. Az ételt közvetlenül az üveg 
forgótányérra tegye. Fordítsa meg az ételt, amikor 
erre a sütő utasítást ad. Kiolvasztás után néhány perc 
pihentetési idő mindig javítja az eredményt.

MEMÓRIA
A memória funkció egyszerű módszert kínál a 

kedvenc beállítások gyors visszahívására.
A memória funkció alapelve az, hogy tárol mindenféle, 
aktuálisan kijelzett beállítást.
• Nyomja meg a memória gombot, és kezdje el a

sütést.
Beállítás tárolása:
• Válassza ki valamelyik funkciót, és végezze el a

szükséges beállítást.
• Tartsa lenyomva a memória gombot 3 másodpercig,

amíg egy hangjelzés nem hallható: A készülék menti
a beállítást. Annyiszor újra lehet programozni a
memóriát, ahányszor csak kívánja.

NAPI HASZNÁLAT
. FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA
A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg a gombot.
. IDŐTARTAM BEÁLLÍTÁSA

A kívánt funkció kiválasztása után, 
annak elindításához állítsa be az 
időtartamot a  vagy  gombbal.

A főzés alatt módosítható az időtartam a  vagy 
gombbal, illetve a  gomb minden megnyomásakor 
az idő 30 másodperccel nő.
. A MIKROHULLÁMÚ TELJESÍTMÉNY BEÁLLÍTÁSA

A mikrohullámú funkció 
teljesítményének kiválasztásához 
nyomja meg a  gombot, ahányszor 

szükséges.
A mikrohullámú funkció grill funkcióval való együttes 
használatához válassza ki a „Grill” funkciót a  gomb 
lenyomásával, majd a  gombbal állítsa be a 
mikrohullámú teljesítményt.
Megjegyzés: Ez a beállítás főzés közben is módosítható a 
gomb megnyomásával.
. JET DEFROST

Nyomja meg a  gombot, majd a  
vagy  gombbal állítsa be az étel 
súlyát. Kiolvasztás közben ez a funkció 

rövid időre kikapcsol, hogy Ön meg tudja fordítani az 
ételt. Ha kész, csukja be az ajtót, és nyomja meg a 
gombot.
. A FUNKCIÓ BEKAPCSOLÁSA
A kívánt beállítások alkalmazása után nyomja meg a 

 gombot a funkció aktiválásához.
A  gomb minden újabb megnyomásával további 30 
másodperccel meghosszabbodik a sütési idő.
A  gombbal bármikor megszakíthatja az éppen 
aktív funkciót.

. JET START (GYORS INDÍTÁS) 
Ha a sütő ki van kapcsolva, nyomja meg a  gombot: 
ekkor bekapcsol a mikrohullámú sütési funkció a 
legmagasabb teljesítményen (750 W), 30 másodpercre.
. SZÜNET
Ha egy aktív funkciót szüneteltetni szeretne, például 
azért, hogy megkeverje az ételt, egyszerűen csak 
nyissa ki a sütő ajtaját. A beállítást a készülék 10 percig 
megőrzi. Az újraindításhoz csukja be az ajtót, és nyomja 
meg a  gombot.
Hangjelzés hallható percenként egyszer vagy kétszer 
10 percen át, amikor a sütés befejeződött. A hangjelzés 
kikapcsolásához nyomja meg a STOP gombot, vagy 
nyissa ki az ajtót.
Ne feledje: A sütő csak 60 másodpercig tárolja a beállítást 
akkor, ha a sütés befejezése után az ajtót kinyitotta, majd 
visszazárta.
. LEHŰTÉS
Egy funkció befejezésekor a sütő egy hűtési műveletsort 
hajthat végre. A sütő automatikusan kikapcsol.
. BIZTONSÁGI ZÁR

Ez a funkció automatikusan aktiválódik, 
hogy a készüléket ne lehessen 
véletlenül bekapcsolni. Nyissa ki, majd 

csukja be az ajtót, majd nyomja meg a  gombot a 
funkció indításához.
. A PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a  gombot, amíg az órát 
jelző két számjegy (balra) villogni nem 
kezd. A  vagy a  gombbal állítsa be 

az órát, és a jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot. A 
kijelzőn villogni kezd a percet jelző két számjegy. Állítsa 
be a percet a  és  gombokkal, majd nyomja meg a 

 gombot a jóváhagyáshoz.
Megjegyzés: Hosszabb áramkimaradások után lehet, hogy 
ismét be kell állítania az időt.
. PERCSZÁMLÁLÓ
A kijelző időzítőként is használható. A funkció 
aktiválásához és a kívánt időtartam beállításához 
használja a  vagy a  gombot. A  gombbal állítsa 
be a 0 W teljesítményt, majd nyomja meg a  gombot 
a visszaszámlálás indításához.
Megjegyzés: Az időzítő egyetlen sütési funkciót sem 
aktivál. Az időzítőt bármikor megállíthatja a  gombbal.
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TISZTÍTÁS
Bármilyen karbantartási vagy tisztítási művelet előtt 
győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen kihűlt.

Soha ne használjon gőzzel tisztító berendezéseket.
Ne használjon acélgyapotot, súrolókefét vagy 
dörzshatású/maró hatású tisztítószereket, mivel ezek 
károsíthatják a készülék felületeit.

KÜLSŐ ÉS BELSŐ FELÜLETEK
• A felületeket nedves, mikroszálas törlőkendővel
tisztítsa. Ha nagyon szennyezett a felület, tegyen a
kendőre pár csepp pH-semleges tisztítószert. Törölje le
egy száraz ruhával.
• Az ajtó üvegét megfelelő folyékony tisztítószerrel
tisztítsa.
• Rendszeresen, vagy ha az étel kiömlött, vegye ki a
forgótányért és annak tartóját, és tisztítsa meg a sütőtér
alját – minden ételmaradékot távolítson el.
• A grill tisztítására nincs szükség, hiszen az intenzív hő
minden szennyeződést leéget róla. Javasoljuk, hogy
rendszeresen használja a funkciót.

TARTOZÉKOK
Minden tartozék mosogatógépben mosható.

HIBAELHÁRÍTÁS
Probléma Lehetséges ok Megoldás

A készülék nem működik.
Áramkimaradás.
Nincs csatlakoztatva a hálózathoz.

Ellenőrizze, hogy van-e hálózati feszültség, és hogy a sütő 
elektromos bekötése megtörtént-e.
Kapcsolja ki a sütőt, majd kapcsolja be újra, hogy lássa, 
fennáll-e még a probléma.

A kijelzőn az „Err” felirat látszik. Szoftverhiba. Hívja a legközelebbi vevőszolgálatot, és mondja be az „Err” 
felirat után látható számot.

A kijelző töröttnek tűnik és homályos rajta 
a szöveg. Másik nyelv beállítva. Hívja a legközelebbi vevőszolgálatot.

A szabályzatok, a szabványos dokumentáció és a termékkel kapcsolatos további 
információk az alábbi elérhetőségeken találhatók:
• a docs . whirlpool . eu honlapon
• a QR-kód segítségével
• Vagy vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). 

Amennyiben a vevőszolgálathoz fordul, kérjük, adja meg a termék adattábláján feltüntetett 
kódokat.

XXX/XXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX
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PLSkrócona instrukcja obsługi

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL
W celu uzyskania kompleksowej pomocy 
prosimy zarejestrować urządzenie na stronie 
www . whirlpool . eu/ register

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać 
instrukcje bezpieczeństwa.

OPIS PRODUKTU
1. Panel sterowania
2. Tabliczka znamionowa  

(nie usuwać)
3. Drzwiczki
4. Grill
5. Oświetlenie
6. Talerz obrotowy

OPIS PANELU STEROWANIA

1 2 43 6 7 8 95

1. STOP
Do zatrzymywania funkcji lub 
wyłączania sygnału dźwiękowego, 
anulowania ustawień oraz 
wyłączania kuchenki.
2. DZIAŁANIE MIKROFAL/MOC
Do wybierania funkcji mikrofal 
i ustawiania żądanego poziomu 
mocy.

3. FUNKCJA GRILL
4. PAMIĘĆ
5. WYŚWIETLACZ
6. PRZYCISKI + / -
Do regulacji ustawień danej funkcji 
(np. długość czasu, waga).

7. FUNKCJA JET DEFROST
8. ROZPOCZNIJ
Do włączania funkcji.
9. PRZYCISK OTWIERANIA 
DRZWICZEK

1

3

6

5

4

2
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AKCESORIA
TALERZ OBROTOWY

Umieszczony na podstawce, szklany 
talerz obrotowy może być używany 
do wszystkich metod gotowania. 
Pojemniki i naczynia należy stawiać 
na talerzu obrotowym.

PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY
Podstawki należy używać tylko ze 
szklanym talerzem obrotowym. 
Nie umieszczać innych akcesoriów 
na podstawce.

Liczba i rodzaj akcesoriów może różnić się w zależności od 
zakupionego modelu.
Akcesoria dodatkowe, które nie są dołączone do zestawu, 

można zakupić oddzielnie w punkcie serwisu 
posprzedażnego.

Na rynku dostępnych jest wiele akcesoriów. Przed 
zakupem należy upewnić się, czy dane akcesoria 
nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej i czy 
są odporne na działanie temperatur panujących w jej 
komorze.

Podczas gotowania przy użyciu mikrofali nie wolno 
używać metalowych pojemników na jedzenie lub 
napoje.

Należy zawsze upewnić się, że potrawy i akcesoria nie 
dotykają wewnętrznych ścianek piekarnika.

Przed uruchomieniem kuchenki należy zawsze 
sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie 
obracać. Przy wkładaniu lub wyjmowaniu naczyń 
należy uważać, aby talerz obrotowy nie wypadł ze 
swojego położenia.

FUNKCJE
 MICROFALE
Służy do szybkiego gotowania oraz podgrzewania 

potraw lub napojów.

MOC (W) ZALECENIA

750 W Szybkie podgrzewanie napojów lub potraw o dużej 
zawartości wody, także mięsa i warzyw.

500 W
Gotowanie ryb, sosów mięsnych lub sosów 
zawierających ser lub jaja. Dogotowywanie tart 
mięsnych lub zapiekanych makaronów.

350 W Powolne, delikatne gotowanie. Doskonałe do 
rozpuszczania masła lub czekolady.

160 W Rozmrażanie mrożonych produktów lub zmiękczanie 
masła i sera.

0 W Tylko podczas stosowania minutnika.

GRILL
Funkcja, stosowana oddzielnie, służy do 

przypiekania, grillowania i zapiekania. Zaleca się 
obracać potrawy podczas gotowania/pieczenia. Dla 
uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy wstępne 
nagrzanie grilla przez 3-5 minut. Do szybkiego 
gotowania i przypiekania potraw, przy wykorzystaniu 
mikrofal.
• GRILL + MIKROFALE

Dla szybkiego przygotowania przystawek (nawet
panierowanych) używać łącznie mikrofali i grilla.
Służy do przygotowania takich potraw jak lazanie,
ryby lub zapiekanki ziemniaczane.

MOC (W) CZAS TRWANIA 
(min.) ZALECENIA

500 14 - 18 Lasagne (400 - 500 g)
500 10 - 14 Ryba (600 g)
500 40 - 50 Kurczak (w całości; (1 -1,2 kg) 
350 15 - 18 Zapiekana ryba (600 g)
0 - Tylko przypiekanie
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JET DEFROST
Do szybkiego rozmrażania różnych rodzajów 

żywności, na podstawie określenia ich wagi. Potrawy 
powinny być umieszczone bezpośrednio na szklanym 
talerzu obrotowym. Po pojawieniu się odpowiedniego 
komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę. Potrawy 
powinny być umieszczone bezpośrednio na szklanym 
talerzu obrotowym. Po pojawieniu się odpowiedniego 
komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę. 
Pozostawienie potrawy w urządzeniu przez pewien czas 
po rozmrożeniu zawsze poprawia rezultat końcowy.

MEMORY (PAMIĘĆ)
Funkcja Pamięć pozwala na szybkie przywołanie 

wybranych ustawień lub kombinacji funkcji.
Funkcja Pamięć pozwala na zachowanie wszystkich 
wyświetlanych ustawień.
• Nacisnąć przycisk „memo”, a następnie przycisk 

„start”.
Zapisywanie ustawienia w pamięci:
• Wybrać dowolną funkcję i wprowadzić potrzebne 

ustawienie.
• Nacisnąć i przytrzymać przycisk „memo” przez 3 

sekundy, dopóki nie rozlegnie się sygnał dźwiękowy: 
ustawienie jest zachowane . Pamięć można 
przeprogramowywać dowolną ilość razy.

CODZIENNA EKSPLOATACJA
. WYBÓR FUNKCJI
Aby wybrać żądaną funkcję, wystarczy nacisnąć 
odpowiadający jej przycisk.
. USTAWIENIE DŁUGOŚCI CZASU

Po wybraniu żądanej funkcji za pomocą 
 lub  ustawić długość czasu jej 

wykonywania.
Czas ten można zmieniać podczas gotowania, 
naciskając  lub  albo zwiększając czas o 30 sekund 
za każdym naciśnięciem .
. USTAWIENIE MOCY MIKROFALI

 Nacisnąć  tyle razy, ile to konieczne, 
aby wybrać żądany poziom mocy 
mikrofal.

Aby używać funkcji mikrofali oraz grilla w tym samym 
czasie, wybrać funkcję „Grill", przyciskając  a 
następnie , by ustawić moc mikrofal.
Uwaga: To ustawienie można również zmienić podczas 
gotowania, naciskając .
. JET DEFROST

Nacisnąć , a następnie za pomocą 
 lub  ustawić wagę żywności. 

Podczas rozmrażania praca urządzenia 
zostanie na chwilę wstrzymana, aby umożliwić 
obrócenie potrawy na drugą stronę. Po wykonaniu tej 
czynności zamknąć drzwiczki i nacisnąć .
. WŁĄCZANIE FUNKCJI
Po zastosowaniu wymaganych ustawień nacisnąć , 
aby włączyć funkcję.
Za każdym razem, gdy przycisk  zostanie ponownie 
wciśnięty, czas gotowania zwiększy się o kolejne 30 
sekund.
Aby wstrzymać wykonywanie bieżącej funkcji, w 
dowolnym momencie można nacisnąć .

. JET START 
Kiedy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona, nacisnąć

, aby na 30 sekund uruchomić pracę urządzenia z 
funkcją mikrofal o pełnej mocy (750 W).
. PAUZA
Aby zatrzymać aktywną funkcję, na przykład w celu 
wymieszania lub obrócenia potrawy na drugą stronę, 
należy po prostu otworzyć drzwiczki urządzenia.
Ustawienia kuchenki są zachowywane w pamięci przez 
10 minut.
Aby włączyć ją ponownie, zamknąć drzwiczki i nacisnąć 

. Sygnał akustyczny kuchenki będzie sygnalizował 
raz lub dwa razy w ciągu minuty, przez 10 minut, że 
gotowanie zostało zakończone. Aby wyłączyć sygnał, 
należy nacisnąć przycisk „STOP” lub otworzyć drzwiczki.
Uwaga: Należy pamiętać, że jeżeli po zakończeniu procesu 
gotowania drzwiczki zostaną otwarte, a następnie zamknięte, 
ustawienia pozostaną zachowane tylko przez 60 sekund.
. SCHŁADZANIE
Po zakończeniu funkcji kuchenka może przeprowadzić 
procedurę schładzania, kuchenka wyłączy się 
automatycznie.
. BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA

Ta funkcja jest aktywowana 
automatycznie, by zapobiec 
przypadkowemu włączeniu się kuchenki 

mikrofalowej. Otworzyć i zamknąć drzwiczki, a 
następnie nacisnąć , aby włączyć wybraną funkcję.
. USTAWIANIE AKTUALNEJ GODZINY

Nacisnąć  do momentu, aż dwie cyfry 
godziny (z lewej strony) zaczną migać.
Za pomocą  lub  ustawić 

prawidłową godzinę i zatwierdzić, naciskając : Na 
wyświetlaczu będą migać minuty. Za pomocą  lub  
ustawić minuty i zatwierdzić, naciskając .
Uwaga: W przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu 
może zajść potrzeba ponownego ustawienia czasu.
. MINUTNIK
Wyświetlacz może być używany jako czasomierz. Aby 
włączyć tę funkcję i ustawić potrzebny czas, nacisnąć  
lub . Nacisnąć , aby ustawić moc na 0 W, a następnie 
nacisnąć , aby włączyć odliczanie.
Uwaga: Czasomierz nie włącza żadnego z cykli gotowania. 
Aby w dowolnym momencie zatrzymać timer, nacisnąć .
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CZYSZCZENIE
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności 
serwisowych lub czyszczenia upewnić się, że 
urządzenie ostygło.

Nigdy nie używać urządzenia do czyszczenia parą.
Nie stosować wełny szklanej, szorstkich gąbek lub 
ściernych/żrących środków do czyszczenia, ponieważ 
mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.

POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
• Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką
z mikrofibry. Jeśli są silnie zabrudzone, dodać kilka
kropel detergentu o neutralnym pH. Wytrzeć do sucha
ściereczką.
• Wyczyścić szybę drzwiczek odpowiednim płynem do
mycia.
• Regularnie, a w szczególności po wylaniu się płynów,
należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawkę
i czyścić dno urządzenia, usuwając ewentualne resztki
potraw.
• Grill nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka
temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń.
Zaleca się regularne korzystanie z tej funkcji.

AKCESORIA
Wszystkie akcesoria nadają się do mycia w zmywarkach.

USUWANIE USTEREK
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Piekarnik nie działa.
Awaria zasilania.
Urządzenie odłączone od zasilania.

Sprawdzić, czy działa zasilanie i czy urządzenie jest 
prawidłowo podłączone do sieci.
Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, aby sprawdzić, 
czy usterka nie ustąpiła.

Wyświetlacz pokazuje „Err”. Błąd oprogramowania. Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem 
technicznym i podać numer następujący po literach „Err”.

Wyświetlacz pokazuje niewyraźny tekst i 
wygląda na uszkodzony. Inny zestaw językowy. Skontaktuj się z najbliższym Centrum Obsługi 

Posprzedażowej Klienta.

Zasady, standardową dokumentację oraz dodatkowe informacje o produkcie można 
znaleźć:
• Odwiedzając naszą stronę internetową docs . whirlpool . eu
• Używając kodu QR
• Ewentualnie można skontaktować się z naszą obsługą posprzedażową (patrz

numer telefonu w książeczce gwarancyjnej). W przypadku kontaktu z naszą obsługą 
posprzedażową, prosimy podać kody z tabliczki znamionowej produktu.

XXX/XXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX
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SKRýchly sprievodca

ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK 
WHIRLPOOL
Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, 
zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na  
www.whirlpool.eu/register

Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte 
Bezpečnostné pokyny.

OPIS SPOTREBIČA
1. Ovládací panel
2. Výrobný štítok

(neodstraňujte)
3. Dvierka
4. Gril
5. Osvetlenie
6. Otočný tanier

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA

1 2 43 6 7 8 95

1. STOP
Na zastavenie funkcie alebo 
zvukového signálu, zrušenie 
nastavení a vypnutie rúry.
2. MIKROVLNNÁ FUNKCIA/VÝKON
Na vybratie funkcie mikrovĺn 
a nastavenie požadovanej úrovne 
výkonu.

3. FUNKCIA GRIL
4. PAMÄŤ
5. DISPLEJ
6. TLAČIDLÁ + / -
Na úpravu nastavení funkcie (napr. 
dĺžka, hmotnosť).

7. FUNKCIA „JET DEFROST“
8. ŠTART
Na spustenie funkcie.
9. TLAČIDLO OTVORENIA DVIEROK

1

3

6
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PRÍSLUŠENSTVO
OTOČNÝ TANIER

Sklenený otočný tanier, umiestnený 
na držiaku, sa môže používať pri 
všetkých spôsoboch prípravy jedla. 
Otočný tanier sa musí vždy používať 
ako podložka pre ostatné nádoby 

alebo príslušenstvo.

DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA
Používajte len držiak pre otočný 
tanier. 
Na držiak neklaďte iné príslušenstvo.

Množstvo a typy príslušenstva sa môžu meniť v závislosti od 
zakúpeného modelu.

Ďalšie príslušenstvo, ktoré nie je priložené, sa dá kúpiť 
samostatne v popredajnom servise.

V súčasnosti je na trhu bohatá ponuka príslušenstva. 
Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodné na 
použitie v mikrovlnných rúrach a odolné voči 
teplotám v rúre.

Kovové nádoby na potraviny alebo nápoje sa nikdy 
nesmú počas prípravy jedál v mikrovlnnej rúre 
používať.

Vždy zaistite, aby potraviny a príslušenstvo neprišli 
do kontaktu s vnútornými stenami rúry.

Pred zapnutím rúry vždy skontrolujte, či sa otočný 
tanier voľne otáča. Dávajte pozor, aby ste pri vkladaní 
a vyberaní ďalšieho príslušenstva nezhodili otočný 
tanier.

FUNKCIE
MIKROVLNY
Na rýchlu prípravu a ohrev potravín a nápojov.

VÝKON (W) ODPORÚČANÉ NA

750 W Rýchly ohrev nápojov a iných potravín s vysokým 
obsahom vody alebo mäsa a zeleniny.

500 W
Príprava rýb, mäsových omáčok alebo omáčok 
obsahujúcich syr alebo vajcia. Dokončovanie 
mäsových pirohov alebo zapekaných cestovín.

350 W Pomalé, pozvoľné varenie. Ideálne na roztápanie 
masla alebo čokolády.

160 W Rozmrazovanie mrazených potravín alebo 
zmäkčovanie masla a syra.

0 W Iba pri použití časovača.

GRIL
Na opečenie do hneda, grilovanie a gratinovanie 

za predpokladu, že sa použije samostatne. Počas 
prípravy jedla odporúčame potraviny otáčať. Aby ste 
dosiahli čo najlepšie výsledky, predhrejte gril na 3 – 5 
minút. rýchle varenie a gratinovanie jedál v kombinácii 
s mikrovlnami.
• GRIL + MW

Na rýchlu prípravu predjedla (aj gratinovaného)
pomocou mikrovĺn a grilu. Je vhodná na prípravu
jedál ako sú lasagne, ryby a gratinované zemiaky.

VÝKON (W) TRVANIE (min) ODPORÚČANÉ NA

500 14 – 18 Lasagne (400 – 500 g)
500 10 – 14 Ryby (600 g)
500 40 – 50 Kurča (celé) 1 – 1,2 kg) 
350 15 – 18 Ryby gratinované (600 g)
0 - Iba zhnednutie
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JET DEFROST
Na rýchle rozmrazovanie rôznych typov jedla 

zadaním jeho hmotnosti. Potraviny je potrebné 
položiť priamo na sklenený otočný tanier. Po výzve 
jedlo obráťte. Potraviny je potrebné položiť priamo na 
sklenený otočný tanier. Po výzve jedlo obráťte. Výsledok 
bude vždy lepší, keď sa jedlo nechá chvíľu odstáť.

PAMÄŤ
Funkcia pamäti vám umožňuje jednoduchý 

spôsob na rýchle vyvolanie uprednostneného 
nastavenia.
Princípom funkcie pamäti je uložiť ľubovoľné aktuálne 
zobrazené nastavenie.
• Stlačte tlačidlo „Memo“ (ukladanie do pamäte)

a následne stlačte tlačidlo „Start“ na spustenie.
Ako uložiť nastavenie:
• Zvoľte ľubovoľnú funkciu a urobte potrebné

nastavenie.
• Stlačte a podržte stlačené tlačidlo „Memo“ (ukladanie

do pamäte) na 3 sekundy, nezačujete zvukový signál:
Nastavenie je teraz uložené. Pamäť môžete opäť
naprogramovať koľkokrát chcete.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
.VYBERTE FUNKCIU
Jednoducho stlačte tlačidlo funkcie, ktorú chcete zvoliť.
. NASTAVTE DĹŽKU

Po zvolení požadovanej funkcie 
pomocou alebo nastavte dĺžku jej 
trvania.

Počas prípravy jedla možno čas meniť stláčaním 
alebo alebo predlžovaním času o 30 sekúnd každým 
stlačením .
. NASTAVTE VÝKON MIKROVĹN

Stlačte , koľkokrát je potrebné, na 
voľbu úrovne výkonu mikrovĺn.
Ak chcete použiť mikrovlny 

v kombinácii s grilom, zvoľte funkciu „Grill“ stlačením 
 a potom pomocou  nastavte mikrovlnný výkon.

Upozornenie: Toto nastavenie môžete meniť aj počas prípravy 
jedla stláčaním .
. JET DEFROST

Stlačte , potom pomocou alebo 
nastavte hmotnosť jedla. Počas 

rozmrazovania sa funkcia nakrátko 
zastaví, aby ste mohli jedlo obrátiť. Po skončení 
operácie dvierka zatvorte a stlačte .
. AKTIVUJTE FUNKCIU
Keď ste použili všetky požadované nastavenia, aktivujte 
funkciu stlačením .
Zakaždým, keď sa tlačidlo  stlačí znovu, sa doba 
prípravy jedla zvýši o ďalších 30 sekúnd.
Stlačením môžete kedykoľvek zastaviť funkciu, 
ktorá je momentálne aktívna.

. JET START 
Keď je rúra vypnutá, stlačte na aktivovanie prípravy 
jedla s funkciou mikrovĺn nastavenou na plný výkon 
(750 W) na 30 sekúnd.
. POZASTAVENIE
Na pozastavenie aktívnej funkcie, napríklad na 
zamiešanie alebo otočenie jedla, jednoducho otvorte 
dvierka.
Nastavené hodnoty sa udržia 10 minút.
Aby ste ju zapli znovu, zatvorte dvierka a znovu stlačte 

.
Po ukončení tepelnej úpravy bude raz alebo dvakrát za 
minútu počas 10 minút znieť zvukový signál. Stlačením 
tlačidla STOP alebo otvorením dvierok signál zrušíte.
Upozornenie: Pokiaľ po ukončení tepelnej úpravy dvierka 
otvoríte a následne hneď zatvoríte, nastavené hodnoty 
zostanú aktuálne len 60 sekúnd.
. CHLADENIE
Po ukončení zvolenej funkcie sa rúra môže automaticky 
ochladzovať, pričom sa automaticky vypne.
. BEZPEČNOSTNÁ POISTKA

Táto funkcia sa automaticky aktivuje, 
aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu 
rúry. Otvorte a zatvorte dvierka a potom 

stlačte na spustenie funkcie.
. NASTAVENIE PRESNÉHO ČASU

Stláčajte , kým dve číslice hodín 
(vľavo) nezačnú blikať.
Pomocou alebo nastavte správnu 

hodinu a potvrďte stlačením . Na displeji budú blikať 
minúty. Pomocou alebo nastavte minúty a stlačte 

na potvrdenie.
Upozornenie: Po dlhých výpadkoch prúdu možno bude 
potrebné nastaviť čas znova.
. ČASOVAČ
Displej možno použiť ako časovač. Na aktivovanie 
funkcie a nastavenie požadovaného trvania stlačte 
alebo . Stlačením  nastavíte výkon na 0 W, potom 
stlačte  na aktivovanie odpočítavania.
Upozornenie: Časomer neaktivuje žiadne cykly prípravy 
jedla. Ak chcete zastaviť časomer, kedykoľvek stlačte .
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ČISTENIE
Pred vykonávaním akejkoľvek údržby a čistenia sa 
presvedčte, či spotrebič vychladol.

Nikdy nepoužívajte zariadenie na báze pary.
Nepoužívajte drôtenku, drsné čistiace potreby alebo 
abrazívne/korozívne čistiace prostriedky, pretože by 
mohli poškodiť povrch spotrebiča.

VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE PLOCHY
• Povrchy čistite vlhkou utierkou z mikrovlákna. Ak je
povrch veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek
pH neutrálneho čistiaceho prípravku. Poutierajte suchou
utierkou.
• Sklo dvierok očistite vhodnými tekutými čistiacimi
prostriedkami.
• V pravidelných intervaloch, alebo v prípade rozliatia,
vyberte otočný tanier a jeho držiak, aby ste vyčistili
spodok rúry a odstránili všetky zvyšky jedál.
• Gril nie je potrebné čistiť, pretože intenzívne
teplo spáli všetky nečistoty. Používajte túto funkciu
pravidelne.

PRÍSLUŠENSTVO
Všetky prvky príslušenstva sa dajú umývať v umývačke.

RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém Možná príčina Riešenie

Rúra nefunguje.
Výpadok prúdu.
Odpojenie od elektrickej siete.

Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napätím a či je rúra 
pripojená k elektrickej sieti.
Rúru vypnite a znova zapnite a skontrolujte, či sa problém 
odstránil.

Na displeji svieti „Err“. Chyba softvéru. Obráťte sa na najbližší popredajný servis a uveďte písmeno 
alebo číslo, ktoré nasleduje po „Err“.

Text na displeji sa zobrazuje nezreteľne 
a zdá sa, že je poškodený. Nastavenie iného jazyka. Obráťte sa na svoje najbližšie zákaznícke stredisko 

popredajných služieb.

Zásady, štandardnú dokumentáciu a ďalšie informácie o výrobku nájdete:
• Na našej webovej stránke docs . whirlpool . eu
• Pomocou QR kódu
• Prípadne sa obráťte na náš popredajný servis (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). 

Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho 
spotrebiča.

XXX/XXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX
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UKСтислий посібник

ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ WHIRLPOOL
Для отримання більш повної допомоги 
зареєструйте свій прилад на сайті  
www.whirlpool.eu/register

Перед використанням пристрою уважно прочитайте 
інструкції з техніки безпеки.

ОПИС ВИРОБУ
1. Панель керування
2. Ідентифікаційна табличка  

(не знімати)
3. Дверцята
4. Гриль
5. Світло
6. Обертове блюдо

ОПИС ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ

1 2 43 6 7 8 95

1. СТОП
Для зупинення виконання функції 
або лунання звукового сигналу, 
скасування налаштувань та 
вимкнення духової шафи.
2. ФУНКЦІЯ «МІКРОХВИЛІ»/
ПОТУЖНІСТЬ
Для вибору функції «Мікрохвилі» 
та налаштування потрібного рівня 
потужності.

3. ФУНКЦІЯ «ГРИЛЬ»
4. ПАМ'ЯТЬ
5. ДИСПЛЕЙ
6. КНОПКИ «+ / -»
Для регулювання параметрів функції 
(наприклад, тривалості, маси).

7. ФУНКЦІЯ «JET DEFROST»
8. ПУСК
Запуск функції.
9. КНОПКА ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ

1

3

6

5

4

2
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ПРИЛАДДЯ
ОБЕРТОВЕ БЛЮДО

Скляне обертове блюдо, що 
розташовується на підпорі, можна 
використовувати зі всіма методами 
готування. 
Обертове блюдо завжди слід 

використовувати в якості основи для опори інших 
контейнерів та приладдя.

ПІДПОРА ОБЕРТОВОГО БЛЮДА
Використовуйте підпору лише для 
скляного обертового блюда. 
Не кладіть на підпору інші аксесуари.

Кількість та тип приладдя може відрізнятися залежно від 
придбаної моделі.
Інші види приладдя не входять до комплекту постачання, 

проте їх можна придбати окремо в центрі післяпродажного 
обслуговування.

На ринку представлена ціла низка приладдя. 
Перед придбанням переконайтеся, що вони 
підходять для використання в мікрохвильовій печі 
та витримують температуру духової шафи.

Ніколи не використовуйте металеві контейнери 
для їжі та напоїв під час готування в 
мікрохвильовій печі.

Завжди перевіряйте, чи не торкається їжа й 
аксесуари внутрішніх стінок духової шафи.

Перед пуском печі завжди перевіряйте, щоб 
обертове блюдо вільно оберталося. Будьте 
обережні, щоб не зсунути з місця обертове блюдо, 
уставляючи чи знімаючи інші аксесуари.

ФУНКЦІЇ
 МІКРОХВИЛЬ
Для швидкого приготування та розігрівання їжі та 

напоїв.

ПОТУЖНІСТЬ (Вт) РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ

750 Вт Швидке розігрівання напоїв або страв із 
високим вмістом води або м'яса та овочів.

500 Вт

Приготування риби, м’ясних соусів або соусів, 
що містять сир або яйця. Доведення до 
готовності пирогів з м'ясом або запіканки з 
макаронами.

350 Вт
Приготування на повільному вогні. Ідеально 
підходить для розплавлення масла або 
шоколаду.

160 Вт Розморожування заморожених продуктів або 
розм’якшення масла та сиру.

0 Вт Під час використання лише таймера.

ГРИЛЬ
Для підрум’янювання, утворення скоринки та 

приготування на грилі у разі окремого використання. Ми 
рекомендуємо перевертати їжу під час приготування. Для 
отримання найкращих результатів попередньо прогрійте 
гриль протягом 3-5 хвилин. Для швидкого приготування 
і готування страв із скоринкою слід комбінувати з 
мікрохвилями.
• ГРИЛЬ + МІКРОХВИЛЬОВИЙ НАГРІВ

Для швидкого приготування страв (навіть гратену) з
використанням як мікрохвиль, так і грилю. Ця функція
корисна для готування страв типу гратену, таких як
лазанья, риба та картопля.

ПОТУЖНІСТЬ (Вт) ТРИВАЛІСТЬ (хв.) РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ

500 14 - 18 Лазанья (400 - 500 г)
500 10 - 14 Риба (600 г)
500 40 - 50 Курча (ціле; 1-1,2 кг) 
350 15 - 18 Рибна запіканка (600 г)
0 - Тільки підрум’янювання

ВСТАНОВИТИ УКРАЇНСЬКУ МОВУ
Щоб змінити налаштування мови дисплея:
• Натисніть кнопку , якщо прилад перебуває в 

режимі очікування.
• Натисніть кнопку .
• Натисніть і утримуйте  близько десяти

секунд, доки не почуєте звуковий сигнал, а потім
відпустіть її.

• Тричі натисніть піктограму .
• Після звукового сигналу відображається і блимає

поточна мова, англійська (A) або українська (B).

A B

Використовуйте кнопки піктограм , щоб 
вибрати бажану мову, а потім утримуйте натиснутою 

, щоб підтвердити, доки не почуєте звуковий 
сигнал, який вказує на те, що мова встановлена.

Зверніть увагу: Якщо виконання описаних вище дій займе у 
вас занадто багато часу і ви перервете налаштування мови, 
можливо, потрібно буде запустити його знову.
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JET DEFROST
Використовується для швидкого розморожування 

різних типів їжі. Необхідно лише вказати вагу. Їжу 
необхідно класти безпосередньо на скляне обертове 
блюдо. Переверніть продукти, коли буде запропоновано. 
Їжу необхідно класти безпосередньо на скляне обертове 
блюдо. Переверніть продукти, коли буде запропоновано. 
Відстоювання після розморожування завжди покращує 
результат.

ПАМ'ЯТЬ
Функція пам'яті надає вам простий спосіб швидко 

викликати бажані налаштування. Принцип функції пам'яті 
полягає в тому, щоб зберігати будь-які налаштування, які 
наразі відображаються.
• Натисніть кнопку пам'яті, а потім — кнопку запуску.
Як зберегти налаштування:
• Оберіть будь-яку функцію та виконайте необхідні

налаштування.
• Натисніть та утримуйте кнопку пам'яті

протягом 3 секунд, доки не пролунає звуковий
сигнал: налаштування збережено. Ви можете
перепрограмувати пам'ять стільки разів, скільки
потрібно.

ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ
.ВИБІР ФУНКЦІЇ
Просто натисніть кнопку потрібної функції.
. НАЛАШТУВАННЯ ТРИВАЛОСТІ

 Після вибору потрібної функції з 
використанням кнопки або
встановіть тривалість дії функції.

Під час готування можна змінити час, натискаючи кнопку 
або , збільшуючи тривалість на 30 секунд з кожним 

натисканням .
. ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТУЖНОСТІ МІКРОХВИЛЬ

Натискайте , поки не буде встановлено 
бажаний рівень потужності мікрохвиль.
Для використання мікрохвиль разом з 

грилем виберіть функцію «Гриль», натиснувши кнопку, 
а потім з використанням кнопки встановіть потужність 
мікрохвильової енергії.
Зверніть увагу: Також можна змінити це налаштування під час 
готування, натиснувши .
. JET DEFROST

 Натисніть кнопку , а потім з 
використанням кнопки або
встановіть вагу продукту. Під час 

розморожування роботу функції буде призупинено на 
короткий час для перевертання продукту. Після 
завершення виконання цієї дії закрийте дверцята та 
натисніть кнопку .
. АКТИВУВАННЯ ФУНКЦІЇ
Застосувавши потрібні налаштування, натисніть , щоб 
активувати функцію.
З кожним наступним натисканням кнопки час 
приготування збільшуватиметься на 30 секунд.
Ви можете в будь-який час натиснути , щоб зупинити 
активну функцію.

. JET START (МИТТЄВИЙ ЗАПУСК) 
Коли духову шафу вимкнуто, натисніть кнопку , щоб 
запустити приготування з функцією мікрохвиль за повної 
потужності (750 Вт) протягом 30 секунд.
. ПАУЗА
Щоб призупинити активну функцію, наприклад, щоб 
помішати або перевернути продукти, просто відкрийте 
дверцята. Встановлене налаштування зберігатиметься 
протягом 10 хвилин.
Для повторного запуску функції закрийте дверцята та 
знову натисніть кнопку .
Звуковий сигнал лунатиме один-два рази на хвилину 
впродовж 10 хвилин, що вказує на завершення готування. 
Щоб припинити подачу звукових сигналів, натисніть на 
кнопку СТОП або відчиніть дверцята.
Зверніть увагу: Піч зберігатиме налаштування впродовж 60 
секунд, якщо після завершення процесу готування відкрити, а 
потім знову закрити дверцята.
. ОХОЛОДЖЕННЯ
Після завершення роботи піч може виконати процедуру 
охолодження, після неї піч вимикається автоматично.
. БЛОКУВАННЯ БЕЗПЕКИ

Ця функція автоматично активується, щоб 
запобігти випадковому вмиканню 
духової шафи. Відкрийте та закрийте 

дверцята, а потім натисніть кнопку для запуску 
функції.
. ВСТАНОВІТЬ ЧАС ДОБИ

Натискайте кнопку , поки не почнуть 
блимати дві цифри для встановлення 
годин (зліва). За допомогою або  

встановіть правильний час і натисніть для 
підтвердження: На дисплеї буде блимати значення хвилин. 
За допомогою кнопки або  встановіть хвилини і 
натисніть кнопку для підтвердження.
Зверніть увагу: Після тривалого періоду відсутності живлення 
може знадобитися встановити час повторно.
. ТАЙМЕР
Дисплей можна використовувати як таймер. Щоб 
активувати цю функцію та встановити потрібну тривалість, 
скористайтеся кнопкою або . Натисніть кнопку , 
щоб встановити потужність на 0 Вт, потім натисніть кнопку

, щоб запустити зворотний відлік.
Зверніть увагу: Таймер не активує жодні цикли приготування. 
Щоб в будь-який час припинити дію таймера, натисніть .
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ЧИЩЕННЯ
Перш ніж виконувати обслуговування або 
очищення, переконайтеся, що прилад охолонув.

Ніколи не використовуйте обладнання для 
очищення парою.
Забороняється використовувати дротяні 
мочалки або засоби для чищення з абразивною 
чи корозійною дією, оскільки вони можуть 
пошкодити поверхні приладу.

ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ПОВЕРХНІ
• Протріть поверхні вологою ганчіркою з мікроволокна.
Якщо вони дуже брудні, додайте кілька крапель pH-
нейтрального мийного засобу. На завершення протріть
сухою ганчіркою.
• Очищуйте скло дверцят з використанням відповідного
рідкого миючого засобу.
• Періодично або в разі розливу рідини слід знімати
обертове блюдо та його підпору, щоб мати змогу очистити
дно духової шафи, видаливши з неї усі залишки їжі.
• Не потрібно очищувати гриль, оскільки внаслідок
сильного нагрівання весь бруд вигорає. Використовуйте
цю функцію регулярно.

ПРИЛАДДЯ
Усі аксесуари можна безпечно мити в посудомийній 
машині.

ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Проблема Можлива причина Рішення

Духова шафа не працює.
Відключення живлення.
Від’єднання від електромережі.

Перевірте, чи є напруга в електромережі, а також чи 
підключено духову шафу до електромережі.
Вимкніть духову шафу і знову увімкніть її, щоб 
перевірити, зникла несправність чи ні.

На дисплеї відображається Err. Помилка програмного 
забезпечення.

Зверніться до найближчого центру післяпродажного 
обслуговування та повідомте число, яке відображається 
після напису Err.

На дисплеї відображається нечіткий 
текст, здається, дисплей зламався. Встановіть іншу мову. Зверніться до найближчого центру післяпродажного 

обслуговування клієнтів.

400011625831

З правилами, стандартною документацією та додатковою інформацією про виріб 
можна ознайомитися за адресою:
• Відвідайте наш веб-сайт docs . whirlpool . eu
• Використайте QR-код
• Або зверніться до нашої центру післяпродажного обслуговування клієнтів (номер

телефону зазначено у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного 
обслуговування, повідомте коди, зазначені на табличці з паспортними даними виробу.

XXX/XXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX


