
MICROWAVE  
(MIKROVLNNÝ VÝKON)

Výkon OdpOrúčané pOužitie:

800 W

Ohrievanie nápojov,  vody, vývarov, kávy, 
čaju alebo iných jedál s vysokým obsahom 
vody. ak jedlo obsahuje vajce alebo 
smotanu, zvoľte nižší výkon.

650 W Varenie  rýb, mäsa, zeleniny a podobne.

500 W
Šetrnejšie varenie  napr. omáčky s vysokým 
obsahom bielkovín, jedlá so syrom alebo s 
vajíčkami a ukončenie prípravy dusených 
jedál.

350 W pomalé dusenie,  roztápanie masla.

160 W rozmrazovanie.

90 W Zmäkčovanie zmrzliny, masla, syrov, udržia-
vať teplé.

Objavte všetko originálne príslušenstvo Whirlpool! Navštívte lokálnu webovú lokalitu 
Whirlpool.

STRUČNÁ REFERENČNÁ PRÍRUČKA
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q Stlačte tlačidlo Microwave (Mikrovlnný výkon). na 
displeji bude zobrazený maximálny výkon (800W) a 
ikona wattov začne blikať.

w ak chcete nastaviť hodnotu výkonu (pozrite si 
tabuľku nižšie), opakovane stlačte tlačidlo Microwave 
(Mikrovlnný výkon).

e Stláčaním tlačidla plus/Mínus nastavte čas varenia.
r Stlačením tlačidla Jet Start (rýchly štart) začnite 

varenie.

Funkcia Microwave (Mikrovlnný výkon) umožňuje rýchle 
varenie alebo ohrev jedla či nápojov.

Odporúčané 
príslušenstvo:

Kryt taniera
(predáva sa samostatne)

 W 1 0 8 9 1 8 6 7

stEAM (VARENIE V pARE)

táto funkc ia umožňuje pr iprav i ť zdravé jed lá s 
prirodzenou chuťou varením v pare. parák môžete tiež 
použiť na varene cestovín a ryže.
q Stlačte tlačidlo Steam (Varenie v pare).

w ak chcete nastaviť typ jedla (pozri tabuľku nižšie), 
opakovane stlačte tlačidlo Steam Menu (ponuka 
varenia v pare).

e ak chcete nastaviť stupeň, stlačte tlačidlo plus/
Mínus (podľa vyššie uvedenej tabuľky porcií).

r Stlačte tlačidlo Jet Start (rýchly štart). Funkcia sa 
spustí.

tYp JedLa HMOtnOSť

 p  1 Cestoviny L1 = 70g  L2 = 140g  
L3 = 210g

p 2 ryža L1 = 100g  L2 = 200g  
L3 = 300g  L4 = 400g

p 3
Zemiaky/Koreňová 
zelenina  150 až 500g

p 4 Mäkká zelenina 150 až 500g

p 5 Mrazená zelenina  150 až 500g

p 6 rybie filé 150 až 500g

p 7 Hydinové rezne 150 až 500g

p 8 Ovocie 150 až 500g

určené príslušenstvo:
Lid

Grid

Bowl
parák

SK   MCP 344

f ikona obľúbených položiek
g ikona superrýchleho rozmrazovania
h ikona superrýchleho ohrievania
j ikona para
k Mikrovlnný ohrev (Watty)
l ikona mikrovlnného ohrevu
; ikona  grilu 
2) nastavenie hodín/Výber času
2! Výber typu jedla
2@ Hmotnosť (gramy)

q displej
w tlačidlo Favorite (Obľúbené)
e tlačidlo Microwave (Mikrovlnný 

výkon)
r tlačidlo Grill (Gril)

t tlačidlo Steam (Varenie v pare)
y tlačidlo Stop (Zastaviť) / Clock 

(Hodiny)
u tlačidlo auto Clean (automatické 

čistenie) 
i tlačidlo Jet defrost (Superrýchle 

rozmrazovanie)
o tlačidlo plus
a  tlačidlo Mínus
s tlačidlo Jet reheat (Superrýchle 

ohrievanie)
d tlačidlo Jet Start (rýchly štart)
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STRUČNÁ REFERENČNÁ PRÍRUČKASK   MCP 344

táto funkcia využíva výkonný gril na zhnednutie potravín 
vytvorením efektu grilovania alebo zapekania.
Funkcia Gril umožňuje dosiahnuť zhnednutie potravín, 
ako je syrový opekaný chlieb, horúce sendviče, zemiako-
vé krokety, údeniny alebo zelenina.

GRILL (GRIL) 

COMbI GRILL 
(KOMbINOVANÝ GRIL)

táto funkcia kombinuje mikrovlnný ohrev s grilovaním a 
umožňuje rýchlejšie variť a zapekať.
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táto funkcia umožňuje rýchlo automaticky rozmraziť po-
traviny. 

JEt DEFROst MENU (pONUKA sU-
pERRÝCHLE ROZMRAZOVANIE)

na dosiahnutie najlepších možných výsledkov sa vám na 
displeji zariadenia zobrazí výzva na obrátenie/premiešanie 
jedla v prípade potreby.

JEt REHEAt MENU (pONUKA sU-
pERRÝCHLE OHRIEVANIE)

táto funkcia umožňuje automaticky ohrievať jedlá. 

Funkcia Obľúbené umožňuje jednoducho a rýchlo uložiť 
do pamäte a vyvolať obľúbený recept.
uLOženie obľúbeného receptu:
q Vyberte funkciu varenia a jej parametre (napr.: Watty, 

typ jedla, hmotnosť...) bez spustenia cyklu varenia.
w Stlačte tlačidlo Favourite (Obľúbené) a podržte ho 

stlačená na niekoľko sekúnd.
e Zaznie zvukový signál a funkcia sa uloží.
VYVOLanie obľúbeného receptu:
q Stlačte tlačidlo Favourite (Obľúbené).

poznámka: 
- Zopakovaním vyššie uvedených krokov môžete zameniť 
existujúcu obľúbenú položku za novú.
- Keď je rúra pripojená do siete alebo po výpadku napájania 
sa funkcia Obľúbené vynuluje na predvolené hodnoty (t. j.: 
funkcia mikrovlnné varenie, 800 W, 2 minúty).

FAVOURITE (OBĽÚBENÉ)

AUtO CLEAN 
(AUTOMATICKÉ ČISTENIE)

tento automatický cyklus čistenia umožňuje vyčistiť mik-
rovlnnú rúru a odstrániť nepríjemné pachy.
do plastovej nádoby nalejte 235 ml vody a položte ju na 
otočný tanier.
Cyklus čistenia spustite stlačením tlačidla auto Clean (au-
tomatické čistenie) a tlačidla Jet Start (rýchly štart).
po dokončení cyklu čistenia bude po dobu 10 minút vysie-
laný zvukový signál každých 10 sekúnd. potom túto signali-
záciu zrušte stlačením tlačidla Stop (Zastaviť) alebo otvorte 
dvierka. nakoniec vyberte nádobu a vnútorné plochy vy-
utierajte mäkkou handričkou alebo papierovou utierkou.

na dosiahnutie najlepších možných výsledkov sa vám na 
displeji zariadenia zobrazí výzva na obrátenie/premiešanie 
jedla v prípade potreby.

určené prí-
slušenstvo: drôtený rošt

určené prí-
slušenstvo: drôtený rošt

Odporúčané 
príslušenstvo:

Kryt taniera
(predáva sa samostatne)

q ak chcete nastaviť typ jedla (pozrite si tabuľku nižšie), 
opakovane stlačte tlačidlo Jet defrost (Superrýchle 
rozmrazovanie).

w Stláčaním tlačidla plus/Mínus nastavte hmotnosť 
jedla.

e Stlačte tlačidlo Jet Start (rýchly štart). Spustí sa 
cyklus rozmrazovania. doba trvania tejto funkcie 
bude automaticky vypočítaná na základe vybraného 
jedla a jeho hmotnosti. 

q typ jedla nastavte opätovným stláčaním tlačidla Jet 
reheat (Superrýchle ohrievanie).

w Stláčaním tlačidla plus/Mínus nastavte hmotnosť 
jedla.

e Stlačte tlačidlo Jet Start (rýchly štart). Spustí sa 
cyklus ohrievania. doba trvania tejto funkcie bude 
automaticky vypočítaná na základe vybraného jedla 
a jeho hmotnosti.

q Stlačte tlačidlo Grill (Gril).
w Stláčaním tlačidla plus/Mínus nastavte čas varenia.
e Stlačením tlačidla Jet Start (rýchly štart) začnite 

varenie.

q Stlačte tlačidlo Grill (Gril).
w Opätovným stláčaním tlačidla Microwave (Mikrovlnné 

varenie) nastavte mikrovlnný výkon (pozrite si tabuľku 
nižšie).

e Stláčaním tlačidla plus/Mínus nastavte čas varenia.
r Stlačením tlačidla Jet Start (rýchly štart) začnite 

varenie.

tYp JedLa HMOtnOSť

 p  1 Mleté mäso 100 až 2000g

p 2 Hydina 100 až 2500g

p 3 ryby 100 až 1500g

p 4 Zelenina 100 až 1500g

p 5 Chlieb 100 až 550g

tYp JedLa HMOtnOSť

 p  1 polievka 250 až 1000g

p 2 Omáčka 250 až 1000g

p 3 Chladená pizza 200 až 600g

p 4 tanier 250 až 350g

p 5 nápoje 150 až 600ml 

úrOVeŇ VÝKOnu OdpOrúčané pOužitie:
650 W Zelenina

500 W Hydina

350 W ryby

160 W Mäso

90 W Gratinované  ovocie

nastavenie hodín v zariadení:

q Stlačte tlačidlo Stop (Zastaviť) a podržte ho stlače-
né na dobu 3 sekúnd.

w Stláčaním tlačidla plus/Mínus nastavte hodiny.
e Stlačte tlačidlo Stop (Zastaviť) a podržte ho stlače-

né na dobu 3 sekúnd, alebo stlačte tlačidlo Jet Start 
(rýchly štart). Začnú blikať minúty.

r Stláčaním tlačidla plus/Mínus nastavte minúty.
t Stlačte tlačidlo Stop (Zastaviť) a podržte ho stlače-

né na dobu 3 sekúnd, alebo stlačte tlačidlo Jet Start 
(rýchly štart).Hodiny sú teraz nastavené.

poznámka:
Zariadenie sa po prvom zapnutí (alebo po prerušení na-
pájania) automaticky prepne do režimu nastavenia hodín; 
v takomto prípade proces spustenia vykonajte od 2. kroku.

CLOCK (HODINy)

Slúži na spustenie funkcie mikrovĺn na maximálnom 
výkone (800 W) na dobu 30 sekúnd; stačí stlačiť tla-
čidlo Jet Štart (Rýchly štart).

po každom ďalšom stlačení sa čas varenia predĺži o 30 
sekúnd.

ak ste už zvolili funkciu varenia (napr. Gril), stlačením tla-
čidla Jet Štart spustíte zvolenú funkciu.

JEt stARt 
(RÝCHLY ŠTART)


