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Stručný návod k obsluze

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

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte Bezpečnostní
pokyny.

POPIS VÝROBKU
1. Ovládací panel
2. Identifikační štítek
(neodstraňujte)
3. Dvířka
4. Osvětlení
5. Otočný talíř
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POPIS OVLÁDACÍHO PANELU
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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.
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3. FUNKCE PÁRA
4. PAMĚŤ
5. DISPLEJ
6. TLAČÍTKA +/−
Pro nastavení parametrů funkce
(např. doby, hmotnosti).
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7. FUNKCE „JET DEFROST“
8. START
Pro aktivaci funkce.
9. TLAČÍTKO PRO OTEVÍRÁNÍ
DVÍŘEK
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
OTOČNÝ TALÍŘ

PAŘÁK

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.

Pro přípravu jídla v páře, jako
1 jsou ryby nebo zelenina,
umístěte potraviny do košíku (2)
2 a do spodní části pařáku (3)
nalijte pitnou vodu (100 ml), aby
3 bylo zajištěno dostatečné
množství vody pro tvorbu
potřebného množství páry.
Přejete-li si připravovat jídla, jako např. těstoviny, rýži
nebo obiloviny, umístěte je přímo na dno pařáku (košík
není nutný) a přidejte adekvátní množství pitné vody,
které odpovídá množství potraviny, kterou vaříte.
Pro dosažení co nejlepších výsledků přikryjte pařák
dodaným víkem (1).
Pařák pokládejte vždy na otočný skleněný talíř
a používejte jej pouze v kombinaci s příslušnými
funkcemi určenými pro vaření nebo s mikrovlnami.
Dno pařáku bylo navrženo i pro použití v kombinaci se
speciální funkcí čištění pomocí páry.

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.
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.

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

750 W
500 W
350 W
160 W
0W
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DOPORUČENO PRO

Rychlý ohřev nápojů a jídel s vysokým obsahem vody,
popřípadě masa a zeleniny.
Vaření ryb, masových omáček nebo omáček
obsahujících sýr či vejce. Dopečení masových koláčů
nebo zapečených těstovin.
Pomalé, mírné vaření. Velmi se hodí pro rozpouštění
másla nebo čokolády.
Rozmrazování jídel nebo změknutí másla a sýrů.
Pouze s použitím minutky.

JET DEFROST
Pro rychlé rozmrazení potravin, jako je maso,
drůbež a ryby o hmotnosti mezi 100 g a 2 kg. Jídlo je
třeba položit přímo na otočný talíř. Jakmile vás trouba
vyzve, jídlo obraťte.

PÁRA

PAMĚŤ

Pro vaření jídel v páře, jako je například zelenina
nebo ryby, použijte pařák, který je součástí příslušenství.
Rovnoměrně rozložte potraviny do koše pařáku
a na jeho dno nalijte pitnou vodu (100 ml). Trouba
automaticky vypočítá hodnoty nezbytné k dosažení co
nejlepších výsledků. V počáteční fázi přípravy se bude
tvořit pára tím, že se voda na dně pařáku začne vařit.
JÍDLO

HMOTNOST (g)

KOŘEN. ZELENINA
ZELENINA
MRAŽENÁ ZELENINA

150–500

RYBÍ FILETY

Požadované příslušenství: Pařák
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Paměťová funkce zajišťuje snadné a rychlé
vyvolání oblíbeného nastavení.
Úkolem paměťové funkce je uložit jakékoli nastavení,
které je právě zobrazeno.
• Stiskněte tlačítko „Memo“ (ukládání do paměti)
a následně stiskněte tlačítko „Start“ pro spuštění.
Jak uložit nastavení:
• Zvolte libovolnou funkci a proveďte potřebná
nastavení.
• Stiskněte a podržte tlačítko „Memo“ (ukládání do
paměti) na 3 sekundy, dokud neuslyšíte zvukový
signál: Nastavení je nyní uloženo. Paměť můžete
naprogramovat, kdykoli budete chtít.

KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ
. ZVOLTE FUNKCI

. PAUZA

Jednoduše stiskněte tlačítko požadované funkce.

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.
Přejete-li si tento signál zrušit, stiskněte tlačítko „STOP“,
popřípadě otevřete dvířka.
Upozornění: Pokud po ukončení tepelné úpravy dvířka
otevřete a následně hned zavřete, nastavené hodnoty
zůstanou aktuální jen po dobu 60 sekund.

. 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.
Vezměte prosím na vědomí: Toto nastavení můžete změnit
.
rovněž během vaření, a to stiskem

.ZCHLAZOVÁNÍ

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

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

. JET DEFROST

. 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
a na dobu 30 sekund nastavte
mikrovln stiskněte
plný výkon (750 W).

Po ukončení zvolené funkce se trouba může
automaticky ochlazovat, přičemž se automaticky vypne.

. BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

. NASTAVENÍ DENNÍHO ČASU

Stiskněte
, dokud obě číslice pro
označení hodiny (nalevo) nezačnou
blikat.
Použijte
nebo
pro nastavení správné hodiny
: Na displeji budou blikat
a pro potvrzení stiskněte
nebo
a pro
minuty. Pro nastavení minut použijte
.
potvrzení stiskněte
Vezměte prosím na vědomí: Čas může být nutné nastavit
znovu po delším výpadku napájení.

. MINUTKA
Displej lze použít jako časovač. Pro aktivaci funkce
nebo
a nastavení požadované doby stiskněte
. Pro nastavení výkonu na 0 W stiskněte
a poté pro
.
zahájení odpočítávání stiskněte
Vezměte prosím na vědomí: 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.

Nikdy nepoužívejte zařízení na bázi páry.
Nepoužívejte drátěnku, drsné houbičky nebo
abrazivní/žíravé prostředky, protože by mohlo dojít
k poškození povrchu spotřebiče.

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

• Povrchy čistěte vlhkým hadříkem z mikrovlákna.
Jsou-li hodně 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 vylití
odstraňte otočný talíř i s držákem, abyste vyčistili dno
trouby a odstranili veškeré zbytky jídla.

Veškeré příslušenství lze mýt v myčce nádobí. Odolné
nečistoty jemně vydrhněte hadříkem.

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“.

Bezpečnostní pokyny, návod k použití, štítek výrobku a energetické údaje můžete
stáhnout:
•
z naší webové stránky docs.whirlpool.eu,
•
pomocí naskenování QR kódu,
•
případně kontaktujte náš poprodejní servis (telefonní číslo najdete v záručním listě). Při
kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku
produktu.w
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