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NAMESTITEV
Pred priključitvijo

Pečico postavite na mesto, ki je dovolj oddaljeno od drugih virov toplote. Zaradi
zagotavljanja zadostnega prezračevanja mora biti nad pečico najmanj 30 cm
prostora.
Mikrovalovne pečice ne smete postaviti v omarico. Te pečice ne smete postaviti
ali uporabljati na delovni površini, ki je manj kot 850 mm nad tlemi.
Preverite, ali je napetost, ki je navedena na nalepki z lastnostmi, enaka napetosti v vašem domu.
Ne odstranjujte zaščitnih katalitičnih oblog mikrovalovne pečice,nameščenih na stranski steni znotraj pečice. Obloge
preprečujejo, da bi maščobe in delci hrane zašli v dovodne kanale mikrovalovne pečice.
Pečico postavite na stabilno, ravno površino, ki je dovolj močna, da bo zadržala pečico in posodo s hrano, ki jo
boste postavili vanjo. S pečico ravnajte previdno.
Pod pečico, nad njo in okoli nje mora biti dovolj prostora, da lahko zrak ustrezno kroži.
Prepričajte se, da naprava ni poškodovana.Preverite, ali se vrata pečico trdno zapirajo v okvir vrat, in zagotovite,
da notranje tesnilo vrat ni poškodovano. Izpraznite pečico in očistite njeno notranjost z mehko, vlažno krpo.
Naprave ne smete uporabljati,če je njen napajalni kabel ali vtič poškodovan, če ne deluje pravilno ali če je pečica
poškodovana oz. je padla na tla. Napajalnega kabla ali vtiča ne smete potopiti v vodo. Kabla ne približujte vročim
površinam. Povzročite lahko električni udar, požar ali kakšno drugo nevarnost.
Ne uporabljajte podaljška:
Če je napajalni kabel prekratek,naj vam usposobljeni električar ali serviser namesti vtičnico bližje mikrovalovni pečici.
OPOZORILO: Nepravilna uporaba ozemljitvenega vtiča lahko povzroči električni udar. Če navodil za ozemljitev ne
razumete v celoti ali če ste v dvomih glede pravilne ozemljitve mikrovalovne pečice, se posvetujte z usposobljenim
električarjem ali serviserjem.

Po priključitvi
Mikrovalovna pečica deluje le,če so vrata pečice trdno zaprta.
Če postavite mikrovalovno pečico blizu televizije, radia ali antene, se lahko sprejem televizijskega signala poslabša
ali pa se pojavijo motnje radijskega signala.
To napravo morateobvezno ozemljiti.Proizvajalec ne bo odgovarjal za poškodbe oseb in živali ali drugo škodo, ki
je posledica neupoštevanja te zahteve.
Proizvajalci niso odgovorni za težave, ki nastanejo zaradi neupoštevanja teh navodil.
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POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO
Če se material znotraj/zunaj pečice vname ali če iz pečice uhaja dim,naj ostanejo vrata pečice zaprta in izklopite pečico. Povlecite napajalni kabel iz vtičnice
ali izklopite varovalko oz. prekinite tokokrog.
Pečice ne smete pustiti brez nadzora, še posebej kadar uporabljate med
kuhanjem papir, plastiko ali druge vnetljive materiale. Papir lahko zogleni ali
zagori, nekateri plastični materiali pa se lahko med pogrevanjem hrane stalijo.
OPOZORILO: Naprava in njeni dostopni deli se med uporabo segrejejo. Ne
dotikajte se grelnih elementov v pečici. Otroci, ki so mlajši od 8 let, se brez
stalnega nadzora ne smejo zadrževati pri pečici.
Mikrovalovna pečica je namenjena gretju hrane in pijače. Sušenje hrane ali
oblačil in gretje grelnih vložkov, copat, gobic, vlažnih oblačil itd. lahko povzroči
tveganje za poškodbe, vžig ali požar.
To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi
fizičnimi, čutnimi ali duševnimi zmožnostmi, oziroma osebe s pomanjkanjem
izkušenj in znanja, če so pod nadzorom odgovorne osebe, če so prejele vsa
navodila glede varne uporabe naprave in če razumejo nevarnosti, povezane z
uporabo te naprave. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave, razen če so
stari več kot 8 let in to počnejo pod nadzorom.
Otroke nenehno nadzorujte, da se ne bodo igrali z napravo. Napravo in kabel
hranite izven dosega otrok, ki so mlajši od 8 let.
OPOZORILO: V mikrovalovni pečici ne smetegreti ničesar v neprepustno zaprtih
posodah. Med gretjem se poveča pritisk, ki lahko med odpiranjem povzroči
škodo ali eksplodira.
OPOZORILO: Tesnila vrat in območja okoli tesni vratmorate redno pregledovati
zaradi morebitnih poškodb. Če so ta območja poškodovana, naprave ne smete
uporabljati, dokler je ne popravi usposobljeni serviser.
V mikrovalovni pečicine smete kuhati ali znova pogrevati celih jajc z lupino ali
brez nje, ker jih lahko raznese tudi po končanem gretju v mikrovalovni pečici.
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POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Naprave niso namenjene krmiljenju preko zunanjega časovnika ali ločenega daljinskega upravljalnega sistema.
Pečice ne puščajte brez nadzora, če ste uporabili veliko maščobe ali olja, ker se lahko ta pregreje in povzroči požar!
V bližini pečice ne uporabljajte odprtega ognja ali vnetljivih materialov. Dim lahko povzroči nevarnost za požar ali
eksplozijo.
V mikrovalovni pečici ne smetesušiti oblačil, papirja, začimb, rastlin, lesa, rož ali drugih vnetljivih materialov. Nevarnost požara.
V tej napravi ne smete uporabljatijedkih kemikalij ali hlapov. Ta vrsta naprave je zasnovana posebej za gretje ali
kuhanje hrane. Ni namenjena industrijski uporabi ali uporabi v laboratoriju.
Na vrata ne obešajte ali nameščajte težkih predmetov, saj lahko ti poškodujejo odpiranje pečice in tečaje vrat. Kljuke
vrat ne smete uporabljati kot obešalnik za predmete.
Za kuhanje v mikrovalovni pečici ne smete uporabljati kovinskih posod za hrano in pijačo.
Pri odstranjevanju posod iz naprave morate paziti, da ne premaknete vrtljivega krožnika.

VODNIK ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV
Če pečica ne deluje,ne kličite servisne službe, dokler niste opravili teh kontrol:
• Vrtljivi krožnik in podstavek za vrtljivi krožniksta ustrezno nameščena.
• Vtič je primernopriključen na električno napajanje.
• Vrataso ustrezno zaprta.
• Preverite varovalkein se prepričajte, da je električno napajanje na voljo.
• Zagotovite ustrezno prezračevanje pečice.
• Počakajte 10 minut, nato pa poskusite znova zagnati pečico.
• Preden poskusite znova, odprite in nato zapritevrata.
Tako se izognetenepotrebnim klicem, za katere boste morali plačati.
Ko kličete servisno službo, navedite serijsko številko in številko vrste pečice (glejte tipsko nalepko). Morebitna
dodatna navodila najdete v garancijski knjižnici naprave.

Če je treba omrežni kabel zamenjati,ga je treba zamenjati z originalnim omrežnim kablom, ki ga lahko naročite pri naši servisni organizaciji. Omrežni kabel
lahko zamenja le usposobljeni serviser.
OPOZORILO: Servis lahko opravi le usposobljeni serviser. Nihče drug razen
usposobljenega osebja ne sme opraviti nobenega servisnega dela ali popravila,
ki vključuje odstranjevanje katerega koli pokrova, ki varuje pred izpostavljenostjo
mikrovalovni energiji.
Ne odstranjujte pokrovov.
SL
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VARNOSTNI UKREPI
SPLOŠNO

Ta naprava je namenjena za uporabo v gospodinjstvu in podobnih okoljih:
-- kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in ostalih delovnih okoljih,
-- počitniške hiše;
-- za goste v hotelih, motelih in drugih namestitvenih objektih;
-- okolja s ponudbo nočitve z zajtrkom.
Vsaka druga uporaba je prepovedana (npr. za ogrevanje prostorov).
Pri uporabi mikrovalovne energije naprava ne sme delovatibrez hrane v pečici. V takšnem primeru se bo naprava
verjetno poškodovala.
Odprtine za prezračevanje na pečici ne smejo biti prekrite. Blokiranje dovoda zraka ali izpušnih odprtin lahko
povzroči škodo na pečici in slabo delovanje.
Če uporabljate funkcijopečice, postavite vanjo kozarec vode. Voda bo absorbirala mikrovalovno energijo in pečica
se ne bo poškodovala.
Naprave ne shranjujte ali uporabljajte na prostem.
Izdelka ne uporabljajte v bližini pomivalnega korita, v vlažni kleti, v bližini bazena ali podobnem okolju.
V notranjosti mikrovalovne pečicene hranite izdelkov.
Preden postavite papirnate ali plastične vrečke v pečico, z njih odstraniteovite sponke.
Mikrovalovne pečice ne uporabljajteza globoko cvrtje, ker ne morete uravnavati temperature olja.
Uporabljajte prijemalke ali rokavice za pečico, da preprečite opekline, kadar se po kuhanju dotaknete embalaže,
delov pečice in posode.

TEKOČINE

Npr. napitki ali voda.Pregrevanje tekočine čez točko vrelišča se lahko zgodi brez
nastajanja mehurčkov. Posledično se lahko vroča tekočina nepričakovano razlije.
Če želite to preprečiti, izvedite te korake:
1. Ne uporabljajte posode z ravnimi stranskimi robovi in ozkimi grli.
2. Preden postavite posodo v pečico, premešajte tekočino in pustite žičko v posodi.
3. Po končanem gretju pustite posodo nekaj časa stati, nato pa znova previdno premešajte vsebino, preden
vzamete posodo iz pečice.

PREVIDNO

Če ste pogreli otroško hrano ali tekočino v otroški steklenički oz. posodici za
otroško hrano, vedno najprej premešajte vsebino in preverite temperaturo, preden
postrežete. Tako boste zagotovili, da je vročina enakomerno porazdeljena, hkrati
pa boste preprečili nevarnost, da se kdo popari ali opeče.
Če želite več informacij, preberite priročnik za kuhanje z mikrovalovno pečico. To še posebej velja, če kuhate ali
znova pogrevate hrano, ki vsebuje alkohol.
Pred gretjem preverite, ali sta pokrov in cucelj odstranjena!
6
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DODATNA OPREMA
SPLOŠNO

Na trgu obstajaštevilna dodatna oprema. Preden jo kupite, se prepričajte, da
je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
Pred kuhanjem se prepričajte, da je posoda, ki jo uporabljate,primerna za pečico in omogoča prehajanje mikrovalov.
Ko postavite hrano in dodatno opremov mikrovalovno pečico, zagotovite, da ta ni v stiku z notranjostjo pečice.
To še posebej velja za dodatno opremo iz kovine ali kovinskih delov.
Če dodatna oprema, ki vsebuje kovino,pride v stik z notranjostjo pečice, medtem ko pečica deluje, lahko nastanejo iskre in pečica se lahko poškoduje.
Preden zaženete pečico, se vedno prepričajte,da se lahko vrtljivi krožnik prosto vrti. Če se krožnik ne more vrteti prosto, uporabite manjšo posodo.
Podstavek za vrtljivi krožnik
Pod steklenim vrtljivim krožnikom uporabitepodstavek. Na podstavek nikoli ne odlagajte nobene
druge posode.
• Namestite podstavek za vrtljivi krožnik v pečico.
Steklen vrtljivi krožnik
Steklen vrtljivi krožnik uporabitepri vseh načinih kuhanja. Krožnik prestreže kapljanje sokov in
delcev hrane, ki bi sicer popackali pečico in umazali njeno notranjost.
• Steklen vrtljivi krožnik postavite na podstavek za vrtljivi krožnik.
Rešetka za žar
Rešetko uporabitepri kuhanju v načinu ''Grill'' (žar) ali ''Combi grill'' (Kombinacija z
žarom) in mikrovalovne pečice.
Pladenj za pripravo hrustljavih jedi
Hrano položite neposredno na pladenj.Pladenjlahko pred uporabo pogrejete (največ 3 min.). Kadar uporabljate pladenj za pripravo hrustljavih jedi, ga vedno položite na steklen vrtljivi krožnik.
Na pladenj ne odlagajte nobenih pripomočkov, saj se pladenj zelo hitro segreje in lahko poškoduje pripomoček.
Ročaj za pladenj
S posebnim ročajem za pladenjlahko vzamete pladenj iz pečice.
Pokrov krožnika (dodatna oprema, naprodaj ločeno)
Pokrov je namenjen izključno pokrivanju hrane med kuhanjem in gretju z mikrovalovi pečici, saj preprečuje škropljenje hrane, ohranja hrano sočno ter skrajša čas kuhanja.
Pokrov uporabite za dvostopenjsko pogrevanje hrane.
Soparnik
Za kuhanje hrane v sopari s posebno funkcijo (STEAM). Če kuhate na primer ribo ali zelenjavo,
postavite hrano na sredinsko rešetko. Sredinske rešetke ne uporabite, kadar kuhate na primer
testenine, riž ali fižol. Vedno postavite soparnikna steklen vrtljivi krožnik.
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VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

Če pečice ne boste redno čistili, se lahko njena površina poslabša, kar lahko
neugodno vpliva na življenjsko dobo naprave in posledično povzroči nevarno
situacijo.
Ne uporabljajte žičnih čistilnih gobic, jedkih čistil, čistilnih blazinic iz steklene
volne, zrnatih krp za umivanje itd., ki lahko poškodujejo nadzorno ploščo ter
notranje in zunanje površine pečice. Uporabite krpo z blagim čistilnim sredstvom
ali papirnato brisačo s čistilnim sredstvom za steklo v pršilu. Čistilno sredstvo
za steklo v pršilu nanesite na papirnato brisačo.
Mikrovalovne pečice ne smete čistiti s parnimi čistilnimi napravami .
Pečico čistite redno in sproti odstranjujte morebitne ostanke hrane.
V rednih razmakih,še posebej pa, če se je v pečici kaj razlilo, odstranite vrtljivi
krožnik in podstavek in obrišite spodnji del pečice.
Uporabite mehko in vlažno krpo z blagim čistilnim sredstvom ter očistite notranje
površine, sprednjo in zadnjo stran vrat ter odprtino vrat.
Čiščenje je edino vzdrževanje, ki ga pečica običajno potrebuje. Opraviti ga morate, ko mikrovalovna pečica ni
priključena na električno omrežje.
Nikar ne pršiteneposredno po pečici.
Ta pečica je zasnovana za delovanje z nameščenim vrtljivim krožnikom.
Nikar neuporabljajte mikrovalovne pečice, če ste vrtljivi krožnik odstranili zaradi čiščenja.
Ne dovolite, da se maščobaali delci hrane nabirajo na vratih.Za trdovratne madežezavrite skodelico vode v pečici za
2 ali 3 minute. Para bo zmehčala madeže.
Ta izdelek ima funkcijo AUTO CLEAN (samodejno čiščenje), ki omogoča preprosto čiščenje
notranjega prostora mikrovalovne pečice. Če želite več informacij, preberite razdelek o funkciji samodejnega
čiščenja samodejno čiščenje na strani 19.
Dodatka za žar ni treba čistiti, saj bo vsa izbrizgana tekočina zaradi močne vročine pogorela, morate pa redno
čistiti površino pod žarom. To naredite z mehko in vlažno krpo z blagim čistilnim sredstvom.
Če žara ne uporabljate redno, ga morate zagnati za 10 minut vsak mesec, da požgete vso izbrizgano tekočino in
tako zmanjšate nevarnost požara.
PREVIDNO ČIŠČENJE:
Pladenj za pripravo hrustljavih jedimorate očistiti v vodi, ki ste ji dodali blago čistilno sredstvo. Močno umazane
predele lahko očistite z grobo krpo in blagim čistilnim sredstvom.
Vednopočakajte, da se pladenj ohladi, preden ga očistite.
Dokler je pladenj vroč,ga ne potapljajte v vodo in ne izpirajte z vodo. S hitrim hlajenjem se lahko pladenj poškoduje.
Ne uporabljajte gobic iz steklene volne.Z njimi boste popraskali površino.
Primerno za pranje v pomivalnem stroju:
• Podstavek za vrtljivi krožnik  • Rešetka za žar
• Ročaj za pladenj
• Steklen vrtljivi krožnik
• Soparnik
• Pokrov krožnika (dodatna oprema, naprodaj ločeno)
8
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NADZORNA PLOŠČA
MCP 345

MCP 346
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Zaslon
Gumb "Chef menu" (Meni glavnega kuharja)
Gumb "Microwave" (Mikrovalovna pečica)
Gumb "Grill" (Žar)
Gumb "OK" (V redu)
Gumb "Stop/Clock" (Zaustavitev/ura)
Gumb "Auto Clean" (Samodejno čiščenje)
Gumb "Dual Crisp" (Dvakrat hrustljavo)
Gumb "Plus"
Gumb "Minus"
Gumb ''Odmrzovanje kruha''
Gumb "Steam" (Sopara)
Gumb "Jet Start" (Hitri zagon)
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Ikona za hrustljavo
Ikona za soparnik
Ikona za meni hitrega odmrzovanja
Ikona za meni hitrega ponovnega gretja
Ikona za meni glavnega kuharja
Moč mikrovalovne pečice (vati)
Ikona mikrovalovne pečice
Ikona žara
Nastavitev ure/izbira časa
Izbira vrste hrane
Teža (grami)
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Način v pripravljenosti
Pečica je v načinu pripravljenosti, ko je prikazana ura (ali, če ura še ni bila nastavljena, ko se na zaslonu prikaže ".").

ZAŠČITA PRED ZAGONOM/OTROŠKA KLJUČAVNICA
Ta samodejna varnostna funkcija se aktivira eno minuto zatem, ko pečica znova vzpostavi stanje "v pripravljenosti".
Ko je varnostna funkcija aktivirana, morate odpreti in zapreti vrata, če želite začeti kuhati, sicer se bo na zaslonu
izpisalo "door" (vrata).

DOOR

PREMOR ALI ZAUSTAVITEV KUHANJA
Če želite začasno ustaviti kuhanje:
Kuhanje lahko začasno ustavite, da preverite, obrnete ali premešate hrano, tako da odprete vrata. Nastavitev se
bo ohranila 5 minut.
Če želite nadaljevati kuhanje:
Zaprite vrata in ENKRAT pritisnite gumb "Jet Start" (Hitri zagon). Kuhanje se nadaljuje tam, kjer ste ga začasno ustavili.
Če ne želite nadaljevati kuhanja, lahko:
Vzamete hrano iz pečice, zaprete vrata in pritisnete gumb "Stop" (Zaustavitev).
Ko je kuhanje končano:
Na zaslonu se izpiše besedilo ''Konec''. 10 minut boste vsako minuto slišali zvočni signal. To je običajno, ker je ta
čas namenjen hlajenju hrane.
Odvisno od izdelka bosta ventilator za hlajenje ali notranja svetila še naprej delovala.
Po želji lahko preprosto pritisnete gumb ''Stop'' (Zaustavitev) ali odprete vrata ter tako prekinete oddajanje
zvočnega signala in ustavite čas hlajenja. Če skrajšate ali zaustavite ta programirani cikel hlajenja, s tem ne boste negativno vplivali na delovanje izdelka.
Opomba: Če po končanem kuhanju odprete in zaprete vrata, bo pečica ohranila nastavitve le za 60 sekund.

i

DODAJANJE/MEŠANJE/OBRAČANJE HRANE

Odvisno od izbrane funkcije boste morali med kuhanjem hrano morda premešati/obrniti. V teh primerih bo pečica
začasno ustavila kuhanje in vas pozvala, da izvedete potrebno dejanje.
Takrat naredite to:

q
w
e

Odprite vrata.
Premešajte/obrnite hrano (odvisno od zahtevanega dejanja).
Zaprite vrata in nadaljujte pripravo, tako da pritisnete gumb "Jet Start" (Hitri zagon).

Opomba: Če sta od poziva za mešanje ali obračanje hrane minili 2 minuti, vi pa v tem času niste odprli vrat, bo
pečica nadaljevala postopek kuhanja (v tem primeru končni rezultati morda ne bodo najboljši).
10
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Clock (Ura)
''Clock'' (Ura) na napravi nastavite po tem postopku:

q
w
e

Pritisnite in držite gumb "Stop" (Zaustavitev) pritisnjen 3 sekunde.

w
t

Z gumboma "Plus/Minus" nastavite minute.

Z gumboma "Plus/Minus" nastavite ure.
Pritisnite gumb "OK/Jet Start" (V redu/Hitri zagon). Minute bodo začele
utripati.

Pritisnite gumb "OK/Jet Start" (V redu/Hitri zagon). Ura je nastavljena.
Opomba:
Ko prvič priključite napravo na električno omrežje (ali po izpadu električne energije), se bo izdelek samodejno zagnal v načinu za nastavitev ure; v tem primeru upoštevajte zgoraj opisani postopek od 2. koraka dalje.
Nasveti in predlogi:
• Če po priključitvi naprave niste nastavili ure, bo ura prikazovala ''12:00''.
• Če med nastavljanjem ure pritisnete gumb "Stop" (Zaustavitev) ali če nastavitve dalj časa ne dokončate, bo pečica zapustila način nastavitve, nastavitev ne bo veljavna in na zaslonu se bo izpisalo '':''.

jet start (Hitri zagon)
Ta funkcija omogoča, da aktivirate delovanje mikrovalovne pečice z največjo
močjo za 30 sekund tako, da pritisnete gumb "Jet Start" (Hitri zagon). Funkcija
se uporablja za hitro pogrevanje hrane z visoko vsebnostjo vode, kot so čiste
juhe, kava ali čaj.

q

Pritisnite gumb "Jet Start" (Hitri zagon).

Ko pritisnete gumb "Jet Start" (Hitri zagon), bo mikrovalovna pečica 30
sekund delovala z največjo močjo (800 W).
Z vsakim naslednjim pritiskom gumba se čas kuhanja podaljša za 30 sekund.
Če ste že izbrali funkcijo kuhanja (npr. žar), pritisnite "Jet Start" (Hitri zagon),
da začnete izbrano funkcijo.

Nasveti in predlogi:
• Stopnjo moči in čas priprave lahko spremenite tudi potem, ko se je postopek kuhanja že začel Če želite prilagoditi stopnjo moči, večkrat pritisnite gumb "Microwave" (Mikrovalovna pečica). Če želite spremeniti čas trajanja, pritisnite gumb "Plus/Minus" ali pa pritisnite gumb "Jet Start" (Hitri zagon), da podaljšate čas kuhanja za 30 sekund.
SL
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MICROWAVE (Mikrovalovna pečica)
Funkcija mikrovalovne pečice omogoča hitro kuhanje ali pogrevanje hrane in pijač.
pokrov krožnika (naprodaj
ločeno).

Predlagana dodatna oprema:

q

Pritisnite gumb Mikrovalovna pečica. Na zaslonu se izpiše največja stopnja moči (800 W), ikona za vate pa začne utripati.

w
e
r
t

Pritisnite gumb "Plus/Minus", da nastavite moč delovanja.
Pritisnite gumb "OK" (V redu), da potrdite izbiro.
Pritisnite gumb "Plus/Minus", da nastavite čas kuhanja.
Pritisnite gumb "OK/Jet Start" (V redu/Hitri zagon). Funkcija se bo zagnala.

Ko se postopek kuhanja začne:
-- Če želite prilagoditi moč, najprej pritisnite gumb "Microwave" (Mikrovalovna
pečica), nato pa gumb "Plus/Minus", da nastavite vrednost.
-- Če želite podaljšati/skrajšati čas priprave, pritisnite gumb "Plus/Minus" ali
pa pritisnite gumb "Jet Start" (Hitri zagon), da podaljšate čas kuhanja za
30 sekund.

Moč

Predlagana uporaba:
Pogrevanje napitkov,vode, čistih juh, kave, čaja ali druge hrane z visoko vsebnostjo vode. Če so v
800 W
hrani jajca ali smetana, izberite manjšo moč delovanja.
650 W Kuhanjerib, mesa, zelenjave itd.
500 W

Previdnejše kuhanje, npr. visokobeljakovinske omake, hrana s sirom in jajci in za dokončanje kuhanja mesno-zelenjavnih obar.

350 W Počasno kuhanje enolončnic,taljenje masla.
160 W Odmrzovanje.
90 W

12

Mehčanje sladoleda, masla in sira. Ohranjanje toplote.

SL

Bread Defrost (Odmrzovanje kruha)
(na voljo samo za napravo MCP 345)
S to edinstveno funkcijo naprave Whirpool boste lahko odmrznili zamrznjen kruh.
S kombinacijo tehnologij za odmrzovanje in pripravo hrustljavih jedi bosta okus
in občutek takšna, kot če bi jedli sveže pečen kruh.
Uporabite to funkcijo, kadar želite hitro odmrzniti in pogreti zamrznjene zavitke, bagete in rogljičke.
Funkcijo za odmrzovanje kruha lahko uporabite, če je neto teža hrame med
50 in 500 g.
S to funkcijo morate uporabiti navedeno dodatno opremo:
-- Pladenj za pripravo hrustljavih jedi;
-- Ročico za pladenj za prijemanje vročega pladnja.

Posebna dodatna oprema:

q
w
e

Pladenj za pripravo
hrustljavih jedi

ročaj za pladenj

Pritisnite gumb "Bread Defrost" (Odmrzovanje kruha).
Pritisnite gumb "Plus/Minus", da izberete težo.
Postavite prazen pladenj za pripravo hrustljavih jedi na steklen vrtljivi krožnik, zaprite vrata in pritisnite gumb
"OK/Jet start" (V redu/Hitri zagon). Na zaslonu se bo izpisalo “PRE HEAT” (predgretje) in pečica bo z mikrovalovi in žarom vnaprej pogrela pladenj. Ko bo dosežena ustrezna temperatura, se bo na zaslonu pojavilo
sporočilo (“ADD” ), ki vas bo opozorilo, da lahko dodate kruh.

r

Postavite kruh na pladenj, zaprite vrata in pritisnite gumb "OK/Jet Start" (V redu/Hitri zagon). Funkcija se bo
aktivirala.

SL
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STEAM MENU (Meni za kuhanje v sopari)
(na voljo samo za napravo MCP 346)
Ta funkcija omogoča, da ohranite zdrave in naravno okusne jedi, tako da jih
skuhate na sopari. S to funkcijo lahko na sopari skuhate hrano, kot so testenine, riž, zelenjava in ribe.
S to funkcijo morate vedno uporabiti priloženi soparnik.
Nastaviti boste morali čas vrenja za riž in testenine glede na navodila na embalaži hrane.

Če želite skuhati testenine (P1) ali riž (P2):
Posebna dodatna oprema:

Lid
Bowl

Hrana

(Grid)

Soparnik brez rešetke

Porcije

Testenine

Riž

Količina

Stopnja

70 g

L1

140 g

L2

210 g

L3

100 g

L1

200 g

L2

300 g

L3

400 g

L4

Upoštevajte opisani postopek (primer za testenine):
A) Stehtajte testenine.

B) Testenine stresite v posodo in dodajte sol.

Vedno upoštevajte količine za porcije, ki
so navedene v zgornji tabeli.

C) Natočite vodo do označene črte.

D) Pokrijte s pokrovom in postavite v
pečico.

Voda naj ima sobno temperaturo.

Nastavite funkcijo na nadzorni plošči.
q Pritisnite gumb "Steam menu" (Meni za kuhanje v sopari).
w Pritisnite gumb "Plus/Minus", da nastavite vrsto hrane (glejte spodnjo tabelo) in gumb "OK" (V redu), da potrdite izbiro.
e Pritisnite gumb "Plus/Minus", da nastavite stopnjo (glede na porcije, navedene v tabeli).
r Pritisnite gumb "OK/Jet Start" (V redu/Hitri zagon). Funkcija se bo zagnala.
VRSTA HRANE

p 1
p2
14

NAMIG

Testenine

Pred kuhanjem nastavite čas vrenja, ki je naveden na embalaži.

Riž

Pred kuhanjem nastavite čas vrenja, ki je naveden na embalaži.
SL

Za kuhanje zelenjave ali ribe (P3–P8):
Posebna dodatna oprema:

Lid
Grid
Bowl

Soparnik

B: Vstavite rešetko in
A: Dolijte vodo do oznake za
C: Pokrijte s pokrovom in
nanjo postavite hrano. postavite v pečico.
vodo na posodi.
D: Nastavite funkcijo na nadzorni plošči.
q Pritisnite gumb "Steam" (Sopara).
w Pritisnite gumb "Plus/Minus", da nastavite vrsto hrane (glejte spodnjo tabelo) in gumb "OK", da potrdite izbiro.
e Pritisnite gumb "Plus/Minus", da nastavite težo hrane (najmanj: 150 – največ: 500 g).
r Pritisnite gumb "OK/Jet Start" (V redu/Hitri zagon). Funkcija se bo zagnala.
Nasveti in predlogi:
• Voda naj ima sobno temperaturo.
• Soparnik je zasnovan le za uporabo z mikrovalovno pečico!
• Soparnika ne smete uporabljati z nobeno drugo funkcijo. Če uporabite soparnik s katero koli drugo funkcijo, lahko poškodujete dodatno opremo.
• Vedno postavite soparnik na steklen vrtljivi krožnik.
• Zaradi raznolikosti hrane je trajanje kuhanja nastavljeno na povprečno obliko. Vedno priporočamo, da preverite, ali je hrana znotraj kuhana, in po potrebi podaljšate čas kuhanja, da se ta primerno skuha.

Grill (žar)
S pomočjo zmogljivega žara lahko s to funkcijo zapečete hrano, kot bi jo pekli na žaru ali gratinirali v pečici.
S funkcijo žara lahko pripravite na primer toast s sirom, topli sendvič, krompirjeve krokete, klobase in zelenjavo.
Posebna dodatna
oprema:

q
w
e

Visoka rešetka

Pritisnite gumb "Grill" (Žar).
Pritisnite gumb "Plus/Minus", da nastavite čas kuhanja.
Pritisnite gumb "OK/Jet Start" (V redu/Hitri zagon). Funkcija se bo zagnala.

Nasveti in predlogi:
• Hrano, kot je sir, toast, zrezki in klobase, postavite na visoko rešetko.
• Ko uporabljate to funkcijo, zagotovite, da so pripomočki,ki jih uporabite, odporna proti vročini.
• Med funkcijo žara ne smete uporabljati plastičnih pripomočkov. Plastika se bo stopila. Tudi predmeti iz
lesa ali papirja niso primerni.
• Bodite previdni in se ne dotikajte površine pod rešetko za žar.
15
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COMBI GRILL (MICROWAVE +Grill) (Kombinacija z žarom
(MIKROVALOVNA pečica + žar)
Ta funkcija združuje funkcijo žara in mikrovalovne pečice, s čimer se skrajša
čas priprave hrane.
Posebna dodatna
oprema:

q
w
e
r
t
y

Visoka rešetka

Pritisnite gumb "Grill" (Žar).
Pritisnite gumb "Microwave" (Mikrovalovna pečica).
Pritisnite gumb "Plus/Minus", da nastavite moč delovanja mikrovalovne
pečice (glejte spodnjo tabelo).
Pritisnite gumb "OK" (V redu), da potrdite izbiro.
Pritisnite gumb "Plus/Minus", da nastavite čas kuhanja.
Pritisnite gumb "OK/Jet Start" (V redu/Hitri zagon). Funkcija se bo zagnala.

Opomba: Po želji lahko najprej pritisnete gumb za ''Mikrovalovno pečica'' in nato gumb za ''žar''.
Ko se postopek kuhanja začne:
-- Če želite prilagoditi moč, najprej pritisnite gumb "Microwave" (Mikrovalovna pečica), nato pa gumb "Plus/
Minus", da nastavite vrednost.
-- Če želite podaljšati/skrajšati čas priprave, pritisnite gumb "Plus/Minus" ali pa pritisnite gumb "Jet Start" (Hitri zagon), da podaljšate čas kuhanja za 30 sekund.
-- Če je pritisnjen gum za ''žar'', se vklopi način za mikrovalovno pečico (tako se pravzaprav sproži funkcija ''Combi Grill'' (Kombinacija z žarom). Če nato še enkrat pritisnete gumb za žar, se funkcija za kombiniran žar znova vzpostavi.
STOPNJA MOČI

Predlagana uporaba:

650 W

Zelenjava

500 W

Perutnina

350 W

Ribe

160 W

Meso

90 W

Gratiniranosadje

Nasveti in predlogi:
• Med delovanjem žara ne puščajte vrat pečice odprtih dalj časa, ker se bo temperatura znižala.
• Če kuhate velike kose hrane, ki jih je treba obračati, jed obrnite po približno polovici časa kuhanja. To morate narediti, če želite da se celotno zgornja stran jedi obarva.
• Ko uporabljate to funkcijo, zagotovite, da so pripomočki, ki jih uporabite, varni za uporabo v mikrovalovni pečici in odporni proti vročini.
• Med funkcijo žara ne smete uporabljati plastičnih  pripomočkov. Plastika se bo stopila. Tudi predmeti iz
lesa ali papirja niso primerni.
• Bodite previdni in se ne dotikajte površine pod rešetko za žar.
• Če kuhate velike kose hrane, na primer perutninsko meso, uporabite posode, ki so varne za uporabo v mikrovalovni pečici in postavite hrano neposredno na podstavek za vrtljivi krožnik.
16
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Crisp (Hrustljavo)
Ta edinstvena funkcija naprav Whirpool zapeče hrano do popolne zlato
rjave barve na spodnji in zgornji strani. Če sta hkrati aktivirani obe funkciji –
mikrovalovna pečica in žar – bo pladenj za pripravo hrustljavih jedi hitro dosegel
pravo temperaturo in hrustljavo zapekel hrano.
S to funkcijo za pečenje hrustljavih jedi morate uporabiti to dodatno opremo:
-- Pladenj za pripravo hrustljavih jedi;
-- Ročico za pladenj za prijemanje vročega pladnja.
S to funkcijo lahko hitro pogrejete in spečete pico, pogače in drugo hrano, ki v
osnovi vsebuje testo. Funkcija je prav tako uporabna za pečenje slanine in jajc,
klobas, krompirja, pomfrita, hamburgerjev in drugih jedi brez dodajanja olja (ali
z dodajanjem zelo majhne količine olja).

Pladenj za pripravo hrustljavih jedi

Posebna dodatna oprema:

q
w
e

ročaj za pladenj

Pritisnite gumb "Crisp" (Hrustljavo).
Pritisnite gumb "Plus/Minus", da nastavite čas kuhanja.

Pritisnite gumb "OK/Jet Start" (V redu/Hitri zagon).Funkcija se bo zagnala.
S to funkcijo lahko uporabite le priloženi pladenj za pripravo hrustljavih jedi. Z
drugimi pladnji za pripravo hrustljavih jedi, ki so na voljo na trgu, ne boste dobili pravih rezultatov.
Nasveti in predlogi:
• Prepričajte se, da je pladenj za pečenje hrustljavih jedi pravilno nameščen na sredini steklenega vrtljivega krožnika.
• Pečica in pladenj za pečenje hrustljavih jedise med uporabo te funkcija zelo segrejeta.
• Pladnja za pečenje hrustljavih jedi ne smete postavitina nobeno površino, ki je občutljiva na vročino.
• Bodite previdni in se ne dotikajtepovršine pod rešetko za žar.
• Pri jemanju pladnja iz pečice uporabite rokavice ali posebno ročico za pladenj.
• Preden začnete kuhati hrano, ki je ni treba kuhati dalj časa (pica, kolački itd.) , priporočamo, da 2–3 minute pred tem segrejete pladenj za pečenje hrustljavih jedi.

SL
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CHEF MENU (Meni glavnega kuharja)
Izbor samodejnih receptov z vnaprej nastavljenimi vrednostmi parametrov kuhanja, ki nudijo najboljše rezultate kuhanja.
q Pritisnite gumb "Chef Menu" (Meni glavnega kuharja).

w

Pritisnite in pridržite gumb "Plus/Minus", da izberete vrsto hrane (oglejte
si tabelo CHEF MENU v hitrem vodniku).

e
r

Pritisnite gumb "OK" (V redu), da potrdite izbiro.

t

Pritisnite gumb "V redu/Hitri zagon" .Funkcija se bo zagnala.

Odvisno od vrste hrane se lahko na zaslonu prikaže poziv, da nastavite
težo. Z gumbom "Plus/Minus" nastavite potrebne vrednosti.

Trajanje delovanja funkcije se bo izračunalo samodejno glede na izbrano
hrano in težo.
Nasveti in predlogi:
• Za velike količine/kose hrane , kot je na primer pečenka ali riba iz pečice, priporočamo, da počakate 8–10 minut, preden postrežete hrano.
• Za zelenjavne jedi, hot doge in ribe, kuhane v sopari, je priporočljivo počakati 2–3 minute, preden postrežete hrano.
• Če želite več informacij o dodajanju/mešanju/obračanju hrane, glejte
poglavje "Dodajanje/mešanje/obračanje hrane" na strani 10.

Odkrijte vse recepte, ki so na voljo za vaš izdelek!
Pomaknite se na razdelek
Chef Menu v
hitrem vodniku.
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Auto cLEAN (Samodejno čiščenje)
S to funkcijo samodejnega čiščenja boste očistili prostor v mikrovalovni pečici in odstranili neprijetne vonjave.
PRED ZAGONOM CIKLA:

q

Nalijte 235 ml vode v posodico (preberite naša priporočila v spodnjem odseku “Namigi in predlogi”).

w

Postavite posodo neposredno na steklen vrtljivi krožnik.

ZA ZAGON CIKLA:

e

Enkrat pritisnite gumb za “Auto Clean” (samodejno čiščenje); na zaslonu
se izpiše trajanje cikla čiščenja.

r

Pritisnite gumb "OK/Jet Start" (V redu/Hitri zagon), da zaženete funkcijo.

PO KONČANEM CIKLU boste slišali zvočni signal vsakih 10 sekund, ki se bo
oddajal 10 minut po končanem ciklu čiščenja:

t

Pritisnite gumb "Stop" (Zaustavitev) ali odprite vrata, da prekinete sproščanje signala.

y
u

Odstranite posodo.
Z mehko krpo ali papirnato brisačo in blagim čistilnim sredstvom očistite
notranje površine.

Nasveti in predlogi:
• Za boljše rezultate čiščenja priporočamo, da uporabite posodo s premerom 17–20 cm in višino, ki
ne presega 6,5 cm.
• Priporočamo, da uporabite posodo iz lahkega plastičnega materiala, ki je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
• Ker bo posoda po končanem ciklu čiščenja vroča, priporočamo, da pri jemanju posode iz mikrovalovne pečice uporabite rokavice, ki so odporne na vročino.
• Za boljši učinek čiščenja in odstranitev neprijetnih vonjav dodajte v vodo nekaj kapljic limoninega soka.
• Dodatka za žar ni treba čistiti, saj bo vsa izbrizgana tekočina zaradi močne vročine pogorela, morate pa
redno čistiti površino pod žarom. To naredite z mehko in vlažno krpo z blagim čistilnim sredstvom.
• Če žara ne uporabljate redno, ga morate zagnati za 10 minut vsak mesec, da požgete vso izbrizgano tekočino in tako zmanjšate nevarnost požara.

SL

19

OKOLJSKI NAMIGI

Embalažno škatloje mogoče popolnoma reciklirati, kar potrjuje simbol za recikliranje. Upoštevajte lokalna določila
za odstranjevanje. Potencialno nevarno embalažo (plastične vrečke, poliester itd.) hranite zunaj dosega otrok.
Ta napravaje označena v skladu z Evropsko direktivo 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE).
S pravilnim odlaganjem tega izdelka boste pomagali preprečiti morebitne škodljive posledice za okolje in človeško
zdravje zaradi nepravilnega odlaganja tega izdelka med odpadke.
Simbolna izdelku ali na dokumentih, ki so priloženi izdelku, pomeni, da te naprave ne smete zavreči med
gospodinjske odpadke. Namesto tega jo morate odnesti na ustrezno zbirno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme.
Odstranjevanjemora biti izvedeno skladno z lokalnimi okoljskimi določili za odstranjevanje
odpadkov.
Za podrobne informacijeo ravnanju, obnavljanju in recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalni
urad, službo za ravnanje z odpadki ali trgovino, v kateri ste izdelek kupili.
Preden zavržete napravo,odrežite glavni napajalni kabel, zato da naprave ne bo več mogoče
priključiti na omrežje.

V skladu z IEC 60705, izdaja 4, 2010-04.

Mednarodna elektrotehniška komisijaje razvila standard za primerjalno testiranje zmogljivosti gretja različnih mikrovalovnih pečic. Za to pečico predlagamo to:
Količina

Pribl. čas

Stopnja moči

Zbiralnik

1000 g

11–12 min.

800 W

Pyrex 3.227

12.3.2 (biskvitna sladica)
12.3.3 (mesna štruca)
12.3.4 (gratiniran krompir)
13.3 (ročno odmrzovanje)

475 g
900 g
1100 g
500 g

7 min.
14–15 min.
18–20 min.
12–14 min.

800 W
800 W
Grill + 650 W MW
160 W

Pyrex 3.827
Pyrex 3.838
Pyrex 3.827
3 mm plastični pladenj

Tehnični podatki
Opis podatkov
Napajalna napetost

MCP 345
230 V 50 Hz

MCP 346
230 V 50 Hz

Nazivna vhodna moč:
Zunanje mere (V x Š x G)
Notranje mere (V x Š x G)

1750W
301 x 520 x 425
222 x 336 x 331

1750W
301 x 520 x 425
222 x 336 x 331

W 1 1 0 9 4 0 1 2 /A
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Whirlpool je registrirana blagovna znamka podjetja Whirlpool, ZDA

Test
12.3.1 (jajčna krema)

