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SKRýchly sprievodca používaním

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

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

TANIER CRISP
Používajte iba s určenými funkciami. 
Tanier Crisp sa musí vždy umiestniť 
do stredu skleneného otočného 
taniera a ak je prázdny, môže sa 
predhriať pomocou špeciálnej 

funkcie len na tento účel. Potraviny sa ukladajú priamo 
na zapekací Crisp tanier.
RUKOVÄŤ PRE TANIER CRISP

Užitočná na vyberanie horúceho 
taniera Crisp z rúry.

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
MIKROVLNNÁ RÚRA
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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TLAČIDLO CRISP
Na dokonalé vypraženie jedla, zhora aj zospodu 

potraviny. Táto funkcia sa musí používať len so 
špeciálnym tanierom Crisp. Táto funkcia sa môže 
používať iba so špeciálnym priloženým tanierom Crisp, 
ktorý treba umiestniť do stredu otočného skleného 
taniera. Odporúča sa 2–3 minúty tanier predhriať pred 
prípravou jedla, ktoré nevyžaduje dlhý čas prípravy, ako 
je pizza alebo dezerty.
TRVANIE (min) ODPORÚČANÉ NA

3 – 4 Čajové pečivo (8 – 10 kúskov)
7 – 8 Mrazená pizza (350 g)
7 – 9 Piškótový koláč (500 g)
8 – 10 Rybie prsty (8 kúskov)
9 – 10 Pizza (350 g)
10 – 14 Zemiak. hranolčeky (200 – 300 g)
13 – 15 Slaná torta Lorraine (500 g)

Potrebné príslušenstvo: Tanier Crisp, rukoväť na tanier Crisp.

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.

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.
Aby ste ju zapli znovu, zatvorte dvierka a znovu stlačte 

.
. 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
Všetko príslušenstvo sa dá umývať v umývačke 
s výnimkou taniera Crisp. Tanier crisp je potrebné 
umývať vo vode s jemným čistiacim prostriedkom. Ťažko 
odstrániteľnú nečistotu jemne vydrhnite handričkou. 
Tanier crisp nechajte pred čistením vždy vychladnúť.

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“.

400011609737

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/XXX  XXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXX


