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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tato instrukce by měla být k dispozici i na webových stránkách: www.
whirlpool.eu.
VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI 
DŮLEŽITÁ
V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá 
bezpečnostní upozornění, která si musíte přečíst a dodržovat je.

Toto je symbol, který upozorňuje uživatele na možná nebezpečí, 
jež by mohla hrozit jim nebo dalším osobám.
Před každým bezpečnostním upozorněním je symbol nebezpečí 
a následující slova:

NEBEZPEČÍ Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba 
odvrátit, jinak povede k vážnému poranění.

POZOR
Označuje nebezpečnou situaci, kterou je 
třeba odvrátit, jinak by mohla způsobit 
vážné poranění.

Všechna bezpečnostní upozornění udávají konkrétní podrobnosti 
o možném nebezpečí a obsahují pokyny, jak snížit nebezpečí poranění, 
poškození a úrazu elektrickým proudem způsobené nesprávným 
použitím trouby.  
Pečlivě dodržujte následující pokyny:
 - Ponechejte si tyto instrukce při ruce pro další použití.
 - Při rozbalování a montáži noste ochranné rukavice.
 - Ke stěhování a instalaci spotřebiče jsou nutné minimálně dvě osoby.
 - Před každou činností v rámci instalace je nutné spotřebič odpojit od 

elektrické sítě.
 - Montáž a údržbu musí provádět kvalifikovaný technik podle pokynů 

výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy. 
Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to 
není výslovně uvedeno v návodu k použití.

 - Výměnu napájecího kabelu musí provádět oprávněný elektrikář. 
Obraťte se na autorizované servisní středisko.

 - Uzemnění spotřebiče je ze zákona povinné.
 - Napájecí kabel musí být natolik dlouhý, aby umožnil připojení 

spotřebiče zabudovaného do skříňky k hlavní zásuvce elektrického 
napájení.

 - Instalace musí probíhat v souladu s platnými bezpečnostními 
předpisy, a proto je nutno použít všepólový spínač s minimální 
vzdáleností mezi kontakty 3 mm.

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ
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 - Nepoužívejte prodlužovací kabely ani sdružené zásuvky.
 - Nepřipojujte zařízení do zásuvky, kterou je možné ovládat pomocí 

dálkového ovládání nebo časovače.
 - Netahejte za napájecí kabel spotřebiče.
 - Po provedení montáže nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro 

uživatele přístupné.
 - Spotřebiče se nedotýkejte vlhkými částmi těla a nepoužívejte jej bosí.
 - Tento spotřebič je určen výlučně k pečení jídel v domácnosti. Není 

přípustné používat jej jiným způsobem (např. k ohřevu místností 
nebo ve venkovním prostředí).  
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě zranění osob 
a zvířat či poškození majetku při nedodržení výše uvedených 
doporučení a bezpečnostních opatření.

 - Tento spotřebič je určen k použití jako vestavný. Neumisťujte 
spotřebič jako volně stojící nebo zabudovaný ve schráně s dvířky.

 - Spotřebič a jeho přístupné součásti se při použití zahřívají. Dávejte 
pozor, abyste se nedotkli topných článků.

 - Pokud se v blízkosti spotřebiče budou pohybovat velmi malé (0–3 roky) 
nebo malé (3–8 let) děti, musí být neustále pod dohledem.

 - Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním 
postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tento 
spotřebič používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud 
obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a pokud 
rozumějí rizikům, která s používáním spotřebiče souvisejí. Děti si se 
spotřebičem nesmějí hrát. Nedovolte dětem, aby bez dohledu 
prováděly čištění a běžnou údržbu spotřebiče.

 - Během použití a po něm se nedotýkejte topných těles a vnitřních 
povrchů spotřebiče: hrozí nebezpečí popálení.  
Spotřebič nesmí přijít do styku s textiliemi ani jinými hořlavými 
materiály, dokud všechny jeho součásti zcela nevychladnou.

 - Po dokončení přípravy jídla otvírejte dvířka spotřebiče opatrně, aby 
nahromaděný horký vzduch nebo horká pára mohly postupně 
uniknout. Větrací otvory proto nikdy nezakrývejte.

 - K vyjmutí nádob a příslušenství používejte kuchyňské chňapky 
a dávejte pozor, abyste se nedotkli topných těles.

 - Do spotřebiče a jeho blízkosti nepokládejte hořlavý materiál. Při 
náhodném zapnutí spotřebiče hrozí riziko požáru.

 - Mikrovlnnou troubu nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo 
nápojů v hermeticky uzavřených obalech.  
Zvýšení tlaku by mohlo způsobit škody při otevření nebo by nádoby 
mohly vybouchnout.
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 - Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k sušení textilu, papíru, koření, 
bylin, dřeva, květů, ovoce nebo jiných hořlavých materiálů. Mohlo by 
dojít k požáru.

 - Nenechávejte troubu bez dozoru, zvláště pokud při tepelné úpravě 
používáte papír, plasty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může 
zuhelnatět nebo shořet a některé plasty použité při ohřívání jídel se 
mohou roztavit.

 - Používejte výhradně nádoby vhodné pro mikrovlnné trouby.
 - Mohou se v mikrovlnné troubě přehřát za bod varu, aniž by se 

objevily bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby.
 - Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritování v olejové lázni, protože 

teplotu oleje není možné regulovat.
 - Po ohřátí jídla nebo nápojů pro děti musíte pokrm nebo tekutinu 

protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Před ohříváním 
sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík.

 - Používáte-li při pečení jídel alkoholické nápoje (např. rum, koňak, 
víno), nezapomeňte, že se alkohol při vysokých teplotách vypařuje. 
Hrozí nebezpečí, že by se alkoholové výpary ve styku s elektrickým 
topným tělesem mohly vznítit.

 - Přehřáté tuky a oleje se mohou snadno vznítit. Při vaření potravin 
bohatých na tuky, oleje či alkohol (např. rum, koňak nebo víno) 
buďte vždy opatrní.

 - Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k vaření nebo ohřívání celých 
vajec se skořápkou či bez ní, protože vejce by mohla explodovat, a to 
i po ukončení tepelné úpravy.

 - Pokud by uvnitř nebo vně mikrovlnné trouby došlo ke vznícení či 
doutnání materiálu, neotevírejte dvířka a troubu vypněte. Vytáhněte 
napájecí kabel ze zásuvky nebo vypněte proud na panelu pojistek či 
jističů.

 - Jídla nepřehřívejte. Mohlo by dojít k požáru.
 - Čištění je jedinou údržbou, která je obvykle nutná. Nebudete-li 

troubu udržovat čistou, může dojít k poškození povrchu a zkrácení 
životnosti spotřebiče a v důsledku případně i ke vzniku nebezpečné 
situace.

 - Nikdy nepoužívejte parní čističe.
 - K čištění skla dvířek trouby nepoužívejte drsné abrazivní čističe nebo 

ostré kovové škrabky, mohli byste tak povrch skla poškrábat, což 
může mít za následek jeho roztříštění.

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Tento spotřebič, který je určený pro kontakt s potravinami, odpovídá evropským nařízením ( ) 
č. 1935/2004 a byl navržen, vyroben a je prodáván ve shodě s bezpečnostními požadavky směrnice pro 
nízké napětí 2006/95/ES (která nahrazuje 73/23/EHS a její další znění) a s požadavky na ochranu směrnice 
„EMC“ 2004/108/ES. 

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Likvidace obalového materiálu
Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je 
označen symbolem recyklace (  ). Obalový 
materiál proto nevyhazujte s domácím odpadem, 
ale zlikvidujte ho podle platných místních 
předpisů.

Rady k úspoře energie
 - Troubu předehřívejte pouze tehdy, je-li to 

výslovně uvedeno v tabulce pečení nebo 
v receptu.

 - Používejte tmavé lakované nebo smaltované 
pečicí formy, které mnohem lépe pohlcují teplo.

 - Troubu vypněte 10/15 minut před nastaveným 
koncem doby ohřevu. Jídlo, které vyžaduje delší 
ohřev, se bude vařit i po vypnutí trouby. 

Likvidace spotřebiče
 - Tento spotřebič je označen v souladu 

s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

 - Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku 
pomůžete zabránit případným negativním 
důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, 
které by mohly být způsobeny nevhodnou 
likvidací výrobku.

 - Symbol    na výrobku nebo příslušných 
dokladech udává, že tento výrobek nesmí být 
likvidován spolu s domácím odpadem, ale je 
nutné ho odevzdat do příslušného sběrného 
střediska k recyklaci elektrických 
a elektronických zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ DOPORUČENÍ

 - Nepoužívejte v tomto elektrospotřebiči korozivní chemikálie nebo 
páry. Tento typ spotřebiče je určen k ohřívání nebo vaření pokrmů. 
Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

 - Neodstraňujte žádné kryty. 
 - Pravidelně sledujte, zda není poškozeno těsnění dvířek nebo přilehlé 

plochy. V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, 
dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.

 - Servis smí provádět pouze k takové činnosti oprávněný servisní 
technik. Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout 
jakékoli kryty chránící před mikrovlnnou energií, je nebezpečné – 
tyto činnosti smí provádět pouze k tomu oprávněný technický 
pracovník.
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INSTALACE
Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, že nebyl při dopravě poškozen a že se dveře řádně zavírají.
V případě problémů se obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko.
Aby se spotřebič nepoškodil, doporučujeme odstranit polystyrenový podstavec až při montáži.
Děti by neměly provádět úkony související s instalací. Během instalace zařízení držte děti v bezpečné 
vzdálenosti. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrenové části apod.) odstraňte z dosahu dětí, a to jak 
během provádění instalace zařízení, tak i po jejím dokončení.

INSTALACE SPOTŘEBIČE
Před instalací spotřebiče si prostudujte všechny bezpečnostní pokyny na stranách 2, 3, 4, 5.
Při instalaci spotřebiče se řiďte instalačními pokyny na straně I.

PŘED PŘIPOJENÍM
Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá síťovému napětí ve vaší domácnosti.
Nesnímejte kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně mikrovlnné trouby. Chrání přívodní 
kanály mikrovln před tukem a zbytky jídel.
Před instalací trouby se přesvědčte, že je prázdná.
Zkontrolujte, zda není trouba poškozená. Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby řádně zavřená a zda vnitřní 
těsnění není poškozené. Z trouby vyjměte všechny předměty a vnitřek otřete měkkým vlhkým hadříkem.
Troubu nezapínejte, pokud je poškozený napájecí síťový kabel, pokud nefunguje správně nebo došlo-li 
k jejímu poškození či pádu. Napájecí síťový kabel neponořujte do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat 
žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo k jinému ohrožení zdraví 
a majetku.
Jestliže je napájecí kabel příliš krátký, požádejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika 
o instalaci zásuvky v blízkosti spotřebiče.
Napájecí kabel musí být dostatečně dlouhý, aby umožnil připojení spotřebiče zabudovaného do skříňky 
k zásuvce elektrického napájení.
Spotřebič musí splňovat platné bezpečnostní předpisy a k instalaci musí být proto použit vícepólový 
odpojovač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.

PO PŘIPOJENÍ
Spotřebič lze spustit, jen když jsou dvířka správně zavřená.
Uzemnění tohoto spotřebiče je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění 
osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.
Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.
Po provedené instalaci nesmí být dno trouby přístupné. Ke správnému provozu trouby je nutná minimální 
mezera mezi pracovní deskou a horním okrajem trouby.

PŘED POUŽITÍM
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SPOTŘEBIČ 

1. Ovládací panel

2. Vnitřní prostor

3. Dveře

4. Horní topný článek

5. Světlo

6. Typový štítek (nesmí se odstranit)

7. Skleněný otočný talíř

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Fig. A Fig. B 

Fig. C Fig. D 

Fig. E Fig. F 

A. Držák otočného talíře.
Používejte pouze se skleněným otočným talířem.

B. Skleněný otočný talíř.
Používá se u všech cyklů tepelné úpravy. 
Určený k umístění na otočný nosič.

C. Mřížka.
K vaření a pečení.

D. Pečicí plech (jen u některých modelů).
Nikdy ho nepoužívejte v kombinaci s mikrovlnným 
ohřevem.

E. Talíř crisp (jen u některých modelů).
Jako podložku použijte otočný skleněný talíř. 

F. Držadlo talíře crisp (jen u některých modelů).
K vyjmutí horkého talíře crisp.

Množství dodávaného příslušenství a jeho typy se mohou lišit v závislosti na zakoupeném modelu.

NEDODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
V servisním středisku si můžete zakoupit další příslušenství.

POZNÁMKA: Veškeré příslušenství lze mýt v myčce nádobí.
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POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

LEVÝ DISPLEJ DOTYKOVÁ TLAČÍTKA OVLADAČ
DOTYKOVÁ 
TLAČÍTKA PRAVÝ DISPLEJ

OVLADAČ A DOTYKOVÁ TLAČÍTKA

OTOČNÝ OVLADAČ
Jeho pomocí můžete procházet 
funkcemi a nastavovat parametry 
vaření.

OVLADAČ FUNKCE 6TH SENSE
Jeho stisknutím provedete výběr, nastavení, 
nalezení a potvrzení funkcí nebo hodnot 
a také můžete spustit program tepelné 
úpravy potravin.

PAUZA – přerušení cyklu tepelné úpravy.
VÝKON – nastavení úrovně grilu nebo 
mikrovlnného výkonu.

ZAP/VYP – vypnutí a zapnutí spotřebiče 
(kdykoli).

START – spuštění funkcí pečení.

ZPĚT – návrat na předchozí obrazovku.
ČAS – nastavení hodin a délky cyklu 
tepelné úpravy.

LEVÝ DISPLEJ

Na tomto displeji se zobrazují hlavní funkce 
tepelné úpravy.  
Funkce, které lze vybrat, se zobrazují jasněji.
Funkce jsou zastoupeny symboly. Úplný popis 
najdete v tabulce na straně 13.

PRAVÝ DISPLEJ

Na tomto displeji se zobrazují hodiny, symboly pro 
funkci  
6th Sense (Šestý smysl)    a další podrobné 
informace o veškerých funkcích určených pro 
vaření. Pomáhá rovněž nastavit parametry pro 
vaření.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
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1.1 NASTAVENÍ HODIN
Při prvním zapnutí spotřebiče je třeba seřídit hodiny.

Otočením    nastavte hodiny.

Stiskem    potvrdíte.

Otočením    nastavíte minuty.

Stiskem    potvrdíte.

POZNÁMKA: Chcete-li následně změnit čas, podržte 
při vypnutém spotřebiči stisknuté tlačítko    déle 
než 1 sekundu a opakujte výše uvedené kroky.
Po výpadku napájení bude nutné hodiny znovu 
seřídit.

1.2 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
Když je spotřebič vypnutý, zobrazují se na displeji 
pouze hodiny ve 24hodinovém formátu.

Spotřebič zapnete stisknutím tlačítka    (držte 
po dobu 1 sekundy).

Je-li spotřebič zapnutý, jsou aktivní oba displeje. 
Ovladač i všechna dotyková tlačítka jsou plně 
funkční. 

    

POZNÁMKA: Stiskem    vždy ukončíte aktivní 
cyklus tepelné úpravy a spotřebič vypnete.

2 JET START
Chcete-li přeskočit průvodce nastavením režimu 
a spustit cyklus vaření přímo, nastavte plný 
mikrovlnný výkon (900 W) a výchozí nastavení 
30 sekund.

Vložte jídlo do mikrovlnné trouby a zavřete dvířka.

Stiskem    spotřebič spustíte. 

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná jedině tehdy, 
je-li spotřebič vypnutý.

Každým stiskem    prodlužujete čas o 30 sekund.
V průběhu cyklu tepelné úpravy lze vždy změnit 
výchozí nastavení. Viz část 7.3 a 8.

Příslušenství, které se s touto funkcí NESMÍ 
používat: drátěný košík, pečicí plech, talíř crisp.

3 PAUZA / POKRAČOVAT / ZAČÍT ZNOVU
PŘERUŠIT VAŘENÍ 
Stiskem    přerušíte cyklus tepelné úpravy. 
Za účelem kontroly, otočení nebo zamíchání 
pokrmu lze vaření rovněž přerušit pomocí otevření 
dvířek.  
Nastavení se po dobu 10 minut nezmění.

POKRAČOVAT 
Stiskem    spustíte pokračování vaření po pauze.

KONEC 
Po vypršení času tepelné úpravy se na pravém 
displeji zobrazí „End“ a zazní zvukový signál.

Stisknutím    nebo otevřením dvířek zvukový 
signál ukončíte.

OPAKOVAT  
Stisknutím    prodloužíte po zobrazení zprávy 
„End“ tepelnou úpravu o 30 sekund. Každým 
stiskem tlačítka prodloužíte čas tepelné úpravy 
o dalších 30 sekund.

POZNÁMKA: Pokud po skončení tepelné úpravy 
dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se 
zachovají jen po dobu 60 sekund.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
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4 OCHLAZOVÁNÍ
Po skončení zvolené funkce se spotřebič může 
automaticky ochlazovat.

Na pravém displeji se zobrazí „Cool On“.

Po ochlazení se spotřebič automaticky vypne.

POZNÁMKA: Ochlazování je možno přerušit 
otevřením dvířek. Po jejich případném opětovném 
zavření bude proces pokračovat.

5 VÝBĚR FUNKCE
Výběr ze šesti hlavních funkcí a dalších cyklů 
tepelné úpravy. Podrobný popis naleznete na 
stranách 13 a 14.

Otočením    zvolíte jednu z hlavních funkcí na 
levém displeji.

Stiskem    výběr potvrdíte.

Do příslušné sekce pravého displeje přepnete 
volbou speciálních funkcí v rámci funkce 6th Sense 
(Šestý smysl)    nebo jiných funkcí určených pro 
vaření. 

    

Otočením    zvolíte jednu z hlavních funkcí na 
pravém displeji.

Stiskem    potvrdíte. 

POZNÁMKA: Spotřebič si pamatuje poslední 
zvolenou funkci.

6 NASTAVENÍ KATEGORIE JÍDLA

Při používání funkcí rychlé rozmrazování    a 6th Sense  
  je pro dosažení správných výsledků třeba spotřebiči 

sdělit, o jaký druh potravin se jedná. 

Najděte požadovanou funkci: po zvolení příslušné funkce 
začne na pravém displeji blikat odpovídající symbol 
a třída potraviny. 

Otočením    zvolíte typ potraviny (viz tabulky).

Stisknutím    potvrďte a pokračujte v režimu 
pomocníka k zadání hmotnosti potraviny (viz sekce 6.1).

RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ

MRAŽENÉ 
MASO

MRAŽENÁ 
ZELENINA MRAŽENÝ 

CHLÉB

MRAŽENÁ 
DRŮBEŽ MRAŽENÉ 

RYBY

 OHŘEV S FUNKCÍ 6th SENSE

HOTOVÉ 
JÍDLO

ZMRAZENÁ 
PORCE

MRAŽENÉ 
LASAGNE POLÉVKA NÁPOJE

 VAŘENÍ S FUNKCÍ 6th SENSE

PEČENÉ 
BRAMBORY

ČERSTVÁ 
ZELENINA

MRAŽENÁ 
ZELENINA

KONZERVOVANÁ 
ZELENINA POPCORN

 CRISP S FUNKCÍ 6th SENSE

BRAMBOROVÉ 
HRANOLKY

PIZZA,  
TENKÉ TĚSTO

PIZZA,  
SILNÉ TĚSTO

KUŘECÍ KŘÍDLA, 
KUŘECÍ NUGETY RYBÍ 

PRSTY

POZNÁMKA: Pro potraviny, které nejsou v tabulce 
uvedeny, nebo pokud mají jinou  
než doporučenou hmotnost, zvolte funkci Mikrovlny 
(Microwave)    nebo jinou funkci určenou pro vaření.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
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6.1 NASTAVENÍ HMOTNOSTI
Pro správnou tepelnou úpravu potřebují funkce 
6th Sense    a rychlé rozmrazování    znát 
hmotnost potravin.  
Spotřebič automaticky vypočítá ideální výkon 
a délku ohřevu pro jednotlivé typy potravin.
Na displeji se zobrazí výchozí hodnota a vedle ní 
bliká písmeno „g“.

Otočte    pro nastavení hmotnosti mezi 
přednastavenými hodnotami.

Stiskem    potvrdíte a spustíte funkci.

6.2 OTÁČENÍ JÍDLA

Používáte-li některou z funkcí 6th Sense    a rychlé 
rozmrazování   , může se spotřebič zastavit 
(v závislosti na vybraném jídle a jeho hmotnosti) 
a vyzvat vás k otočení jídla v troubě.

Stačí jen otevřít dvířka a jídlo obrátit.
Zavřete dvířka. 

Stisknutím    znovu spustíte cyklus tepelné 
úpravy.

POZNÁMKA: V režimu rychlé rozmrazování  se 
spotřebič automaticky po dvou minutách znovu 
zapne, pokud jste jídlo neobrátili. Doba 
rozmrazování bude v tomto případě delší.

7.1 NASTAVENÍ VÝKONU GRILU

Slouží k nastavení úrovně výkonu grilu     
a kombinovaného grilu (Grill Combi)   . Pro 
grilování jsou definovány tři úrovně výkonu: 1 (nízká), 
2 (střední), 3 (vysoká). 

Výchozí hodnota je zobrazena mezi dvěma 
blikajícími symboly „- -“.

Otočením    nastavíte požadovanou úroveň 
výkonu grilu. 

Stisknutím    potvrďte a pokračujte 
v asistenčním režimu nebo stiskněte    pro 
rychlý start.

POZNÁMKA: Stisknutím    v průběhu cyklu 
tepelné úpravy lze provést nastavení úrovně grilu.

7.2 NASTAVENÍ VÝKONU MIKROVLNNÉ 
TROUBY

Slouží k nastavení úrovně výkonu u všech cyklů 
vaření, u kterých je to možné.

Zobrazí se výchozí hodnota a bliká ikona „W“.

Otočením    nastavte požadovaný výkon.

Stisknutím    potvrďte a pokračujte 
v asistenčním režimu nebo stiskněte    pro 
rychlý start.

POZNÁMKA: Stisknutím    v průběhu cyklu 
tepelné úpravy lze nastavit výkon mikrovlnné trouby.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
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8 NASTAVENÍ ČASU PŘÍPRAVY
Slouží k nastavení doby trvání cyklu vaření, 
s výjimkou funkce 
6th Sense (Šestý smysl)    .

Zobrazí se výchozí hodnota a bliká .

Otočením    nastavíte dobu přípravy.

Stiskněte    nebo    pro potvrzení a spuštění 
cyklu tepelné úpravy.

POZNÁMKA: Stisknutím    v průběhu cyklu 
tepelné úpravy lze provést nastavení doby přípravy. 

Každým stiskem    prodlužujete čas o 30 sekund.

9 BLOKOVÁNÍ TLAČÍTEK
Zablokování tlačítek ovládacího panelu.

Podržte stisknuté    po dobu delší než 5 sekund.

Deaktivace.

Podržte stisknuté    po dobu delší než 5 sekund.

POZNÁMKA: Z bezpečnostních důvodů může být 
spotřebič kdykoli v průběhu cyklu tepelné úpravy 
VYPNUT stisknutím   .

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
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TABULKA POPISU FUNKCÍ
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Ohřev s funkcí 
6th Sense

Díky technologii 6th Sense vám tato funkce umožňuje automaticky* 
ohřívat potraviny. Funkci používejte k ohřevu hotových mražených či 
chlazených jídel nebo hotových jídel o pokojové teplotě. Necháte-li jídlo 
chvíli dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku, zvláště pak u zmrazených 
potravin. Při použití této funkce jídlo vždy zakryjte, a to s výjimkou 
ohřívání polévek. Umístěte jídlo do misky použitelné v mikrovlnných 
a běžných troubách. 

HOTOVÉ JÍDLO ZMRAZENÁ 
PORCE

MRAŽENÉ 
LASAGNE POLÉVKA NÁPOJE

VAŘENÍ S FUNKCÍ 
6TH Sense

Díky technologii 6th Sense vám tato funkce umožňuje automaticky* 
tepelně upravovat potraviny. Umístěte jídlo do misky použitelné 
v mikrovlnných a běžných troubách.

PEČENÉ  
BRAMBORY

ČERSTVÁ 
ZELENINA

MRAŽENÁ 
ZELENINA

KONZERVOVANÁ 
ZELENINA POPCORN

Crisp s funkcí 6th Sense

Díky technologii 6th Sense vám tato funkce umožňuje automaticky* 
dosáhnout dokonale propečené kůrky po obou stranách pokrmu. Jídlo 
vložte na talíř crisp.

BRAMBOROVÉ  
HRANOLKY

PIZZA,  
TENKÉ TĚSTO

PIZZA,  
SILNÉ TĚSTO

KUŘECÍ  
KŘÍDLA, KUŘECÍ 

NUGETY
RYBÍ PRSTY
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MIKROVLNY Funkce mikrovlny umožňuje rychlé ohřátí nebo uvaření jídel či nápojů.

GRIL

Díky této funkci můžete dosáhnout propečené kůrky s výsledky 
podobnými grilu nebo gratinování. 
Hodí se k zapékání toastů se sýrem, přípravě zapečených sendvičů, 
bramborových kroket, klobás a zeleniny. Položte jídlo na mřížku. Během 
tepelné úpravy jídlo obraťte.  
Před použitím nádobí si ověřte, zda je žáruvzdorné a vhodné do trouby. 
Doporučujeme předehřát gril po dobu 3–5 minut na stupeň výkonu -3- .

KOMBINOVANÝ GRIL

Tato funkce kombinuje mikrovlnný ohřev a gril, což umožňuje rychlé 
vaření a grilování. Hodí se k pečení lasagní, zapékání ryb a brambor se 
sýrem. Jídlo položte na mřížku nebo otočný skleněný talíř. 
Maximální možný výkon mikrovlnného ohřevu při použití grilu je omezen 
již nastavením při výrobě.
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CRISP

Tato speciální funkce značky Whirlpool umožňuje dosáhnout dokonale 
propečené kůrky na obou stranách pečeného pokrmu. Při použití 
mikrovlnného ohřevu a funkce grilu dosáhne talíř crisp rychle správné 
teploty a pokrmy se začnou propékat do zlatavé křupavé kůrky. 
Tuto funkci používejte k ohřívání a pečení pizzy a jiných jídel z těsta. Slouží 
rovněž ke smažení slaniny s vejci, klobás, brambor, hranolků, hamburgerů 
a dalších druhů masa bez přidaného tuku (nebo pouze s minimálním 
množstvím tuku). Při této funkci je nutno používat talíř crisp: položte jej 
do středu otočného skleněného talíře. Při vyjímání horkého talíře crisp 
vždy používejte kuchyňské rukavice nebo přiložený speciální držák. 

RYCHLÉ ROZMRAZENÍ

Tato funkce umožňuje rychle a automaticky* rozmrazovat maso, drůbež, 
ryby, zeleninu a chleba. Funkci rychlého rozmrazování používejte jen 
tehdy, když se čistá hmotnost potraviny pohybuje v rozmezí 100 g až 
2,5 kg. Během procesu rozmrazování může spotřebič přerušit ohřev 
a vyzvat vás k otočení potravin (hlášení „Turn“). Jídlo vždy pokládejte na 
skleněný otočný talíř. Necháte-li jídlo chvíli dojít, vždy dosáhnete lepšího 
výsledku.

MRAŽENÉ  
MASO

MRAŽENÁ 
ZELENINA

MRAŽENÝ  
CHLÉB

MRAŽENÁ 
DRŮBEŽ

MRAŽENÉ  
RYBY

* U funkcí rychlého rozmrazování 6th Sense    spotřebič automaticky, na základě hmotnosti a typu 
potravin, vypočítá parametry tepelné úpravy pro dosažení co nejlepších výsledků.

POPIS FUNKCÍ
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TABULKA TEPELNÉ ÚPRAVY
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Pečená jablka VAŘENÍ 160–350 2 

Nápoj  
(100–500 g)

5 OHŘEV Nezakrývat

Chléb  
(bochník, housky 

nebo rohlíky)  
100 g – 1 kg

5 ROZMRAZOVÁNÍ
Necháte-li jídlo chvíli 

dojít, dosáhnete lepšího 
výsledku

Kuřecí křidélka  
(200–500 g)

4 CRISP talíř crisp

Máslo
ROZPOUŠTĚNÍ 350

ZMĚKNUTÍ 160

Příprava casserole VAŘENÍ 500 Zakryjte

Sýry
VAŘENÍ 500

ZMĚKNUTÍ 160

Kuřecí půlky  
(400–800 g)

VAŘENÍ 20-27 Talíř crisp

Kuřecí stehna 
(400 g – 1 kg)

VAŘENÍ 12-20 Talíř crisp

Kuřecí nugety  
(200–500 g)

4 CRISP talíř crisp Potřete talíř crisp olejem

Čokoláda ROZPOUŠTĚNÍ 350

Sušenky VAŘENÍ 5-10 Talíř crisp

Hotové jídlo  
(250–500 g)

1 OHŘEV Zakryjte

Vaječná jídla VAŘENÍ 500

Ryba  
(steaky nebo filety)

VAŘENÍ 650

3 ROZMRAZOVÁNÍ
Necháte-li jídlo chvíli 

dojít, dosáhnete lepšího 
výsledku

GRIL 1 

Pečená ryba VAŘENÍ 160–350 1 

Rybí prsty  
(200–500 g)

5 CRISP Talíř crisp Po vyzvání otočte

Zapékaná ryba VAŘENÍ 350–500 1 

Zmrazené 
zapékané jídlo

VAŘENÍ 160–350 1 

Mražené lasagne  
(250–500 g)

3 OHŘEV Zakryjte
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Zmrazené porce  
(250–500 g)

2 OHŘEV

Mražená zelenina  
(200–800 g)

3 VAŘENÍ
Zakryjte. Po vyzvání 

zamíchejte

Grilovaný špíz GRIL 2 

Hamburgery GRIL 1 

Zmrzliny ZMĚKNUTÍ 90

Lasagne VAŘENÍ 350–500 2 

Maso  
(mleté maso, 

kotlety, steaky nebo 
pečeně)

VAŘENÍ 750

1 ROZMRAZOVÁNÍ
Necháte-li jídlo chvíli 

dojít, dosáhnete lepšího 
výsledku

Pizza – silné těsto  
(200–500 g)

3 CRISP talíř crisp

Pizza – tenké těsto  
(200–500 g)

2 CRISP talíř crisp

Popcorn  
(100 g)

5 VAŘENÍ Po jednom sáčku. 

Bramborové 
hranolky  

(200–500 g)
1 CRISP talíř crisp

Hranolky rozložte do 
rovnoměrné vrstvy na 

talíř crisp

Brambory 
(opékané) 

(300–800 g)
VAŘENÍ 12-20 Talíř crisp

Potřete talíř zvaný „crisp“ 
olejem.

Pečené brambory  
(200–1 000 g)

1 VAŘENÍ Po vyzvání otočte.

Drůbež (celá, 
kousky nebo řízky)

2 ROZMRAZOVÁNÍ
Necháte-li jídlo chvíli 

dojít, dosáhnete lepšího 
výsledku

Pečené VAŘENÍ 350 1
V polovině doby pečení 

jídlo obraťte

Quiche lorraine 
(lotrinský slaný 

koláč) 
(1–1,2  kg

VAŘENÍ 18-20 Talíř crisp

Klobásy GRIL 2 

Polévka  
(200–800 g)

4 OHŘEV Nezakrývat

Piškotová buchta VAŘENÍ 7-15 Talíř crisp
Vymažte pekáč tukem 
a vysypte strouhankou

Dušené pokrmy POMALÉ VAŘENÍ 350

TABULKA TEPELNÉ ÚPRAVY
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Francouzský koláč 
„Tart“ (ovocný) 
(800–1 200 g)

VAŘENÍ 12-20 Talíř crisp

Konzervovaná 
zelenina  

(200–600 g)
4 VAŘENÍ

Slijte většinu tekutiny. 
Zakryjte

Zelenina 
(čerstvá) 

(200–800 g)

2 VAŘENÍ 750

Rozkrájejte na 
stejnoměrné kousky. 
Přidejte 2–4 pol. lžíce 

vody. Zakryjte. Po 
vyzvání zamíchejte

4 ROZMRAZOVÁNÍ
Necháte-li jídlo chvíli 

dojít, dosáhnete lepšího 
výsledku.

* Doporučené parametry tepelné úpravy jsou jen přibližné. Tabulka tepelné úpravy pokrmů uvádí nejvhodnější 
funkci a parametry pro dokonalou přípravu každého typu receptu. V závislosti na zvyklostech lze pokrmy 
připravovat různými způsoby.

TABULKA TEPELNÉ ÚPRAVY
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VYZKOUŠENÉ RECEPTY 
Mezinárodní komise pro elektrotechniku vytvořila normu pro srovnávací testy tepelného výkonu různých mikrovlnných 
trub. Pro tuto troubu doporučujeme následující hodnoty.
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V souladu s IEC 60705

12.3.1 Vaječný krém 1 000 g 12–13 650 
Nádoba do 

mikrovlnné trouby  
(Pyrex 3.227)

12.3.2 Piškotová buchta 475 g 5,30 650 
Nádoba do 

mikrovlnné trouby  
(Pyrex 3.827)

12.3.3 Sekaná pečeně 900 g 13–14 750 
Nádoba do 

mikrovlnné trouby  
(Pyrex 3.838)

12.3.4 Zapékané brambory 1 100 g 2 22-25 650
Nádoba do 

mikrovlnné trouby  
(Pyrex 3.827)

12.3.6 Kuře 1 200 g 2 45 500
Nádoba do 

mikrovlnné trouby  
(Pyrex 3.827)

13.3 Rozmrazování masa 500 g 10 160

V souladu s IEC 60350

9.1 Topinky 3 ano 4-5 rošt

TABULKA TEPELNÉ ÚPRAVY
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RADY A DOPORUČENÍ K POUŽÍVÁNÍ

Jak používat tabulku tepelné úpravy
Tabulka uvádí nejlepší funkce pro přípravu jednotlivých druhů pokrmů. Doby tepelné úpravy se počítají 
od okamžiku vložení pokrmů do trouby bez předehřátí (které se používá u některých receptů). 

Teploty a doby tepelné úpravy jsou pouze orientační, protože se mohou měnit podle množství jídla 
a použitého příslušenství. Vždy pokrm nejprve tepelně upravujte po nejkratší uvedenou dobu a pak 
zkontrolujte, zda je již hotový.

Chcete-li dosáhnout dobrých výsledků, dodržujte rady uvedené v tabulce tepelné úpravy pokrmů pro 
volbu příslušenství (je-li dodáváno s troubou).

Potravinářská fólie a sáčky
Drátěné uzávěry z plastových nebo papírových 
sáčků před vložením do mikrovlnné trouby 
odstraňte.

Plastovou fólii nařízněte nebo propíchněte 
vidličkou, aby se uvolnil tlak a obal nepraskl tlakem 
vzniklé páry.

Příprava pokrmů
Vzhledem k tomu, že mikrovlny pronikají jen do 
určité hloubky připravovaného jídla, je třeba, 
chcete-li najednou připravovat více kousků, 
uspořádat je do kruhu, co nejvíce ke kraji podložky. 

Menší kousky se připravují rychleji než velké. Pro 
dosažení rovnoměrné tepelné úpravy rozkrájejte 
jídlo na stejně velké kousky.

Při mikrovlnném ohřevu se uvolňuje vodní pára. 
Víko určené k přiklopení pokrmu v mikrovlnné 
troubě ztrátu vlhkosti omezí.

Většina pokrmů po ukončení mikrovlnného 
ohřevu ještě „dochází“. Pro dokonalou tepelnou 
úpravu proto vždy nechte po dokončení ohřevu 
pokrm ještě chvíli stát.

Při vaření v mikrovlnné troubě je obvykle třeba 
občasné zamíchání. Při míchání je třeba ohřátou 
část pokrmu u krajů nádoby zamíchat směrem 
dovnitř a méně ohřátou část zprostředka směrem 
ke krajům.

Tenké plátky masa položte na sebe nebo 
prokládaně. Silnější kusy, jako např. sekanou 
pečeni nebo párky, je třeba položit blízko sebe.

Tekutiny
Tekutiny se mohou zahřát nad bod varu, aniž by 
viditelně bublaly. Následně může dojít k náhlému 
vyvření horkých tekutin.

Této situaci lze předcházet následovně:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami 

a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do 

mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní 
ponořenou čajovou lžičku.

3. Po ohřátí ji promíchejte ještě jednou 
a následně opatrně vyjměte nádobu 
z mikrovlnné trouby.

Dětská výživa
Po ohřátí jídla či nápojů pro děti musíte pokrm 
nebo tekutinu protřepat a před podáváním 
zkontrolovat teplotu.

Tím se teplo rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku 
opaření nebo popálení.

Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko 
a dudlík.

Zmrazené potraviny
Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme 
provádět rozmrazování přímo na otáčivém 
skleněném talíři. V případě potřeby lze použít 
rovněž lehkou plastovou nádobu vhodnou pro 
mikrovlnné trouby.

Vařená jídla, guláše a masové omáčky se rozmrazí 
rychleji, jestliže je během rozmrazování občas 
promícháte.

Jakmile jídlo trochu povolí, oddělte jednotlivé kusy 
od sebe. Jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem 
rychleji.
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ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění je jedinou údržbou, která je obvykle nutná.

Nebudete-li troubu udržovat čistou, může dojít k poškození povrchu, což může mít za následek 
zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vznik nebezpečné situace.

Tipy
Nepoužívejte drsné kovové houbičky, čisticí 
prostředky s brusnými částicemi, kovové drátěnky, 
hadříky s čisticí drtí apod., které mohou poškodit 
ovládací panel, vnitřní i vnější plochy trouby.

Používejte houbu namočenou do jemného 
čisticího prostředku nebo papírový ubrousek 
s prostředkem na čištění skel. 

Čisticí prostředek na skla nastříkejte vždy na 
papírový ubrousek. 

Nikdy nestříkejte čisticí prostředek přímo na 
troubu.

V pravidelných intervalech, zvláště pokud došlo 
k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř i držák 
otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.

POZNÁMKA: Konstrukce této trouby umožňuje 
provoz jen s řádně usazeným otočným talířem. 
Nezapínejte mikrovlnnou troubu, jestliže jste vyjmuli 
otočný talíř kvůli čištění.

Vnitřní prostor mikrovlnné trouby
K čištění vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části 
dvířek a jejich rámu používejte jemný čisticí 
prostředek, vodu a měkký hadřík.

Odstraňujte mastné usazeniny nebo zbytky jídel 
kolem dvířek.

V případě odolných skvrn nechte v mikrovlnné 
troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo 
3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.

Nepříjemný zápach v troubě se dá odstranit tak, že 
do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, 
postavíte ho do trouby na otočný talíř a necháte 
vřít několik minut.

Nepoužívejte parní čističe.

Topné těleso grilu
Topný článek grilu není třeba čistit, protože velký 
žár spálí všechny ulpělé zbytky jídel, ale horní 
stěnu trouby nad ním musíte omývat pravidelně. 

K tomuto účelu používejte teplou vodu s čisticím 
prostředkem a houbičku. Pokud gril nepoužíváte 
pravidelně, jednou měsíčně ho na 10 minut 
zapněte.

Příslušenství
Příslušenství vložte ihned po použití do roztoku 
mycího prostředku na nádobí s vodou. Je-li ještě 
horké, použijte kuchyňské rukavice.

Zbytky jídel snadno odstraníte vhodným kartáčem 
nebo houbičkou.

Veškeré příslušenství lze mýt v myčce nádobí.

PO POUŽITÍ
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LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
 - Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů. Při likvidaci 

spotřebiče se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu a odevzdejte ho do příslušného 
sběrného dvora. Před likvidací odřízněte napájecí kabel, aby troubu nebylo možné připojit k síti.

 - Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci elektrických spotřebičů získáte na příslušném místním 
úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Spotřebič nefunguje
•	 Držák otočného talíře je na svém místě.
•	 Dvířka jsou správně zavřena.
•	 Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není 

vypnutý elektrický proud.
•	 Zkontrolujte, zda má spotřebič dostatečný 

přístup vzduchu. Počkejte asi deset minut a pak 
spotřebič znovu zapněte.

•	 Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít 
a zavřít.

•	 Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Počkejte 
10 minut, pak spotřebič znovu připojte a zkuste 
to znovu.

Elektronický programátor nefunguje
Jestliže se na displeji objeví písmeno „F“ a po něm 
následuje číslo, obraťte se nejbližší servisní 
středisko.
Uveďte číslo, které následuje za písmenem „F“.

POPRODEJNÍ SLUŽBY

Než zavoláte do servisního střediska
1. Ověřte si, zda nemůžete vyřešit problémy 

sami pomocí bodů popsaných v části „Jak 
odstranit poruchu“.

2. Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste 
zjistili, zda porucha stále trvá.

Jestliže porucha přetrvává i po provedení výše 
uvedených kroků, zavolejte do nejbližšího 
servisního střediska.

Uveďte:
•	 stručný popis poruchy;
•	 přesný typ a model spotřebiče;
•	 servisní číslo (číslo za slovem „Service“ na 

typovém štítku), které je uvedeno na pravém 
okraji vnitřku trouby (je vidět při otevřených 
dvířkách trouby).

PO POUŽITÍ

Servisní číslo je uvedeno i na záručním listě.
•	 svou úplnou adresu,
•	 své telefonní číslo.

POZNÁMKA: Jestliže je nutná oprava, obraťte se na 
autorizované servisní středisko, abyste měli 
jistotu, že budou použity originální náhradní díly 
a oprava bude provedena správně). 
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