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BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tieto pokyny nájdete aj na stránke: www.whirlpool.eu
BEZPEČNOSŤ VÁS AJ INÝCH OSÔB JE VEĽMI DÔLEŽITÁ
V tomto návode a na samotnom spotrebiči sú uvedené dôležité
bezpečnostné upozornenia, ktoré si musíte prečítať a vždy dodržiavať.
Toto je symbol nebezpečenstva upozorňujúci používateľov na
možné riziká, ktoré im a iným osobám hrozia.
Všetky bezpečnostné upozornenia sú označené symbolom
nebezpečenstva a nasledujúcimi výrazmi:
Označuje nebezpečnú situáciu, ktorá
NEBEZPEČENSTVO spôsobí vážne poranenia, ak sa jej
nepredíde.
Označuje nebezpečnú situáciu, pri ktorej
VAROVANIE
môže dôjsť k vážnemu poraneniu, ak sa
jej nevyhnete.
Všetky bezpečnostné upozornenia špecifikujú potenciálne
nebezpečenstvo a uvádzajú, ako znížiť riziká poranenia, škody
a elektrického šoku, ktoré vzniknú nesprávnym používaním spotrebiča.
Dôsledne dodržiavajte nasledujúce pokyny:
-- Pokyny si odložte, aby boli poruke na budúce použitie.
-- Pri rozbaľovaní a inštalačných prácach používajte ochranné
rukavice.
-- So spotrebičom musia manipulovať a inštalovať ho minimálne dve
osoby.
-- Pred vykonávaním akéhokoľvek úkonu inštalácie musíte spotrebič
odpojiť od elektrickej siete.
-- Inštaláciu a údržbu smie vykonávať iba kvalifikovaný technik,
v súlade s pokynmi výrobcu a platnými miestnymi bezpečnostnými
predpismi. Nikdy neopravujte ani nevymieňajte žiadnu časť
spotrebiča, ak to nie je uvedené v návode na používanie.
-- Výmenu napájacieho kábla musí vykonať kvalifikovaný elektrikár.
Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
-- Podľa platných predpisov musí byť spotrebič uzemnený.
-- Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby sa spotrebič
zabudovaný do kuchynskej linky dal zapojiť do elektrickej siete.
-- V súlade s bezpečnostnými predpismi je nutné pri inštalácii použiť
vypínač, ktorý dokáže vypnúť všetky póly, so vzdialenosťou medzi
kontaktmi aspoň 3 mm.
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-- Nepoužívajte predlžovacie šnúry, adaptéry s viacerými zásuvkami.
-- Nezapájajte spotrebič do zásuvky, ktorú možno ovládať diaľkovým
ovládačom alebo časovačom.
-- Za prívodný elektrický kábel neťahajte.
-- Po inštalácii spotrebiča nesmie mať používateľ prístup k jeho
elektrickým častiam.
-- Nedotýkajte sa varnej dosky vlhkými časťami tela a nepoužívajte
rúru, ak ste naboso.
-- Spotrebič je určený iba na používanie v domácnosti na prípravu
jedál. Nie je povolené jeho žiadne iné použitie (napr. vykurovanie
miestností alebo vonkajšie použitie).
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za zranenie osôb alebo
zvierat, ako aj škody na majetku, v prípade nedodržiavania týchto
rád a opatrení.
-- Tento spotrebič je určený na zabudovanie. Nepoužívajte ako
samostatne stojaci alebo v skrinke s dvierkami.
-- Spotrebič a jeho jednotlivé časti sa počas používania zahrievajú.
Buďte opatrní, aby nedošlo ku kontaktu s ohrevnými článkami.
-- Veľmi malé (0 – 3 roky) a malé deti (3 – 8 rokov) by sa nemali
zdržiavať v okolí spotrebiča, pokiaľ nebudú pod neustálym
dohľadom.
-- Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými
a mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností
a znalostí môžu používať tento spotrebič len v prípade, ak sú pod
dozorom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča
bezpečným spôsobom a chápu hroziace nebezpečenstvá. Deti sa so
spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú
vykonávať deti bez dozoru.
-- Počas používania a po používaní sa nedotýkajte ohrevných článkov
alebo vnútorných plôch spotrebiča: Hrozí nebezpečenstvo
popálenia.
Nedovoľte, aby sa spotrebič dostal do styku s tkaninami alebo iným
horľavým materiálom, kým jeho komponenty úplne nevychladnú.
-- Po ukončení prípravy jedla dávajte pri otváraní dvierok spotrebiča
pozor. Horúci vzduch alebo paru nechajte postupne uniknúť skôr,
ako siahnete do rúry. Vetracie otvory nezakrývajte.
-- Na odloženie hrncov a príslušenstva používajte rukavice alebo
chňapky a dávajte pozor, aby ste sa nedotkli ohrevných článkov.
-- Do spotrebiča ani do jej blízkosti neumiestňujte horľavé materiály:
V prípade náhodného zapnutia spotrebiča by mohlo dôjsť k požiaru.
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-- Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na ohrievanie čohokoľvek
umiestneného v uzavretej vzduchotesnej nádobe.
Ohrevom sa zvyšuje tlak a pri otváraní môže spôsobiť škodu alebo
explóziu.
-- Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na sušenie textilu, papiera, korenia,
bylín, dreva, kvetín, ovocia ani iných horľavých materiálov. Môže to
spôsobiť požiar.
-- Nenechávajte rúru bez dozoru, najmä ak pri varení používate papier,
plasty alebo iné horľavé materiály. Papier môže zuhoľnatieť alebo sa
spáliť a niektoré plasty sa môžu pri ohreve jedál roztaviť.
-- Používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné pre mikrovlnnú rúru.
-- Kvapaliny sa môžu prehriať nad bod varu aj bez prítomnosti
bubliniek. Horúca tekutina môže v dôsledku toho náhle vykypieť.
-- Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na smaženie, pretože teplotu oleja
nie je možné kontrolovať.
-- Po ohriatí jedla pre deti alebo kvapalín vo fľaši na kŕmenie detí jedlo
vždy premiešajte a pred podávaním skontrolujte jeho teplotu. Pred
ohrevom vždy skontrolujte, či je odstránené viečko a cumlík.
-- Ak pri príprave jedál používate alkoholické nápoje (napr. rum, koňak,
víno), nezabudnite, že alkohol sa pri vysokých teplotách vyparuje.
Existuje teda riziko, že sa uvoľnené alkoholové pary pri kontakte
s elektrickým ohrevným článkom vznietia.
-- Prehriate tuky a oleje sa môžu ľahko vznietiť. Pri príprave jedál
s vysokým obsahom tukov, oleja alebo alkoholu (napr. rum, koňak,
víno) na ne vždy dohliadajte.
-- Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na prípravu alebo ohrev celých
vajíčok, so škrupinou ani bez nej, pretože sa môžu rozprsknúť, a to aj
po ukončení mikrovlnného ohrevu.
-- Pri vznietení materiálu v rúre alebo v jej blízkosti, alebo ak zbadáte
dym, nechajte dvierka rúry zatvorené a rúru vypnite. Prívodný
elektrický kábel vytiahnite z elektrickej zásuvky alebo odpojte
napájanie vypnutím poistky alebo ističa.
-- Jedlá nevarte príliš dlho. Môže to spôsobiť požiar.
-- Jedinou potrebnou údržbou je čistenie. Ak rúru nebudete udržiavať
čistú, povedie to k poškodeniu jej povrchu, čo negatívne ovplyvní jej
životnosť a môže viesť k nebezpečným situáciám.
-- Nikdy nepoužívajte zariadenie na čistenie parou.
-- Nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky ani ostré kovové
škrabky na čistenie skla dvierok rúry, pretože môžu poškriabať
povrch, čo môže spôsobiť roztrieštenie skla.

BEZPEČNOSTNÉ ODPORÚČANIA
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-- Nepoužívajte v rúre žieravé chemikálie ani výpary. Tento typ rúry je
špeciálne určený na zohrievanie a varenie jedál. Nebol
skonštruovaný na priemyselné ani na laboratórne použitie.
-- Nepokúšajte sa odmontovať žiadny kryt.
-- Tesnenie dvierok a oblasti tesnenia dvierok treba pravidelne
kontrolovať, či nie sú poškodené. Je zakázané používať spotrebič
s poškodenými tesneniami a dosadacími plochami tesnenia dvierok,
kým ho neopraví vyškolený servisný technik.
-- Servis spotrebiča môže vykonávať iba autorizovaný servisný technik.
Ak sa pri oprave odmontuje akýkoľvek ochranný kryt proti
pôsobeniu mikrovlnnej energie, je nebezpečné zveriť opravu
akejkoľvek inej osobe ako autorizovanému servisnému technikovi.

VYHLÁSENIE O ZHODE  
Tento spotrebič môže prísť do styku s potravinami, spĺňa podmienky nariadenia Rady ( ) 1935/2004
a bol navrhnutý, vyrobený a uvedený na trh v súlade s bezpečnostnými požiadavkami „nízkonapäťovej“
smernice 2006/95/ES (ktorá nahrádza smernicu 73/23/EHS v zmysle následných úprav), s ochrannými
požiadavkami smernice „EMC“ 2004/108/ES.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Likvidácia obalového materiálu

Likvidácia spotrebiča

Obalový materiál je 100 % recyklovateľný
). Rôzne časti
a označený symbolom recyklácie (
obalu likvidujte zodpovedne, v plnom súlade
s platnými predpismi o likvidácii odpadov.

-- Tento spotrebič je označený v súlade
s Európskou smernicou 2012/19/ES, o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).
-- Zaistením správnej likvidácie spotrebiča
pomôžete predchádzať potenciálnym
negatívnym dopadom na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by inak hrozili pri
nesprávnej likvidácii spotrebiča.
-- Symbol na spotrebiči alebo v sprievodných
dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom
sa nesmie zaobchádzať ako s domovým
odpadom, ale treba ho odovzdať v zbernom
stredisku na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení.

Tipy na úsporu energie
-- Predohrev rúry používajte, iba ak je to uvedené
v tabuľke na prípravu jedál alebo v recepte.
-- Používajte tmavé lakované alebo smaltované
formy na pečenie, pretože oveľa lepšie pohlcujú
teplo.
-- Rúru vypnite 10 – 15 minút pred uplynutím
nastaveného času. Jedlo, ktoré si vyžaduje dlhší
čas prípravy, sa bude piecť aj po vypnutí rúry.

PRED POUŽITÍM
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INŠTALÁCIA
Po vybalení skontrolujte, či sa spotrebič pri preprave nepoškodil a či sa dvierka správne zatvárajú.
V prípade problémov sa obráťte na predajcu alebo najbližšie servisné stredisko.
Aby ste predišli akémukoľvek poškodeniu, rúru z polystyrénovej základne vyberte až pri inštalácii.
Deti nesmú vykonávať inštaláciu. Nepúšťajte deti k spotrebiču pri jeho inštalácii. Obalový materiál (plastové
vrecia, polystyrénové dielce a pod.) počas inštalácie spotrebiča a po nej odložte mimo dosahu detí.
MONTÁŽ SPOTREBIČA
Pred inštaláciou spotrebiča si prečítajte všetky bezpečnostné odporúčania na strane 2, 3,
4a 5.
Pri inštalácii spotrebiča postupujte podľa pokynov na inštaláciu na strane I.
PRED PRIPOJENÍM
Skontrolujte, či napätie vo vašej domácnosti zodpovedá napätiu na typovom štítku.
Neodstraňujte dosky na ochranu pred privádzanými mikrovlnami umiestené na bočnej stene vnútra rúry.
Dosky bránia tomu, aby sa tuk a zvyšky jedál dostali do prívodných kanálov mikrovĺn.
Pred montážou sa presvedčte, či je vnútorný priestor mikrovlnnej rúry prázdny.
Uistite sa, že spotrebič nie je poškodený. Skontrolujte, či dvierka rúry pevne priliehajú a či nie je poškodené
vnútorné tesnenie dvierok. Rúru vyprázdnite a vnútro vyčistite mäkkou vlhkou handričkou.
Nepoužívajte rúru, ak je poškodený prívodný elektrický kábel alebo jeho zástrčka, ak rúra nepracuje
správne, ak je poškodená alebo ak spadla. Prívodný elektrický kábel neponárajte do vody. Nedovoľte, aby
sa prívodný elektrický kábel dostal do blízkosti horúcich povrchov. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom,
požiaru alebo iné nebezpečenstvo.
Ak je prívodný elektrický kábel príliš krátky, nechajte kvalifikovaného elektrikára alebo pracovníka servisu
nainštalovať v blízkosti spotrebiča zásuvku.
Prívodný elektrický kábel musí byť dostatočne dlhý, aby sa spotrebič zabudovaný do kuchynskej linky dal
zapojiť do elektrickej siete.
V súlade s platnými bezpečnostnými predpismi musí byť pri inštalácii použitý vypínač, ktorý dokáže
vypnúť všetky póly, so vzdialenosťou medzi kontaktmi aspoň 3 mm.
PO PRIPOJENÍ
Spotrebič možno používať, iba keď má dvierka pevne zatvorené.
Uzemnenie tohto spotrebiča je povinné. Výrobca nezodpovedá za úrazy osôb, zvierat, ani za poškodenie
predmetov spôsobené nedodržaním tejto požiadavky.
Výrobca nenesie zodpovednosť za problémy spôsobené nedodržaním týchto pokynov používateľom.
Po inštalácii nesmie byť spodná časť spotrebiča prístupná. Na zaručenie správnej činnosti spotrebiča
zabezpečte, aby nebola prikrytá minimálna medzera medzi pracovnou plochou a horným okrajom rúry.

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA
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SPOTREBIČ
1.

Ovládací panel

2.

Vnútorný priestor

3.

Dvierka

4.

Vrchný ohrevný článok

5.

Osvetlenie

6.

Štítok s údajmi (neodstraňujte)

7.

Sklenený otočný tanier

PRÍSLUŠENSTVO
A. Držiak otočného taniera.
Používajte iba sklenený otočný tanier.

Fig. A

Fig. B

B. Sklenený otočný tanier.
Používa pri všetkých cykloch prípravy jedla.
Umiestni sa na držiak otočného taniera.
C. Drôtený rošt.
Na varenie a pečenie.

Fig. C

Fig. D

D. Plech na pečenie (iba v niektorých modeloch).
Nikdy ho nepoužívajte v kombinácii s mikrovlnami.
E. Tanier pre funkciu Crisp (iba v niektorých
modeloch).
Použite sklenený otočný tanier ako podložku.

Fig. E

Fig. F

F. Držiak pre funkciu Crisp (iba v niektorých
modeloch).
Na vytiahnutie taniera Crisp.

Množstvo a typy príslušenstva sa môžu meniť v závislosti od zakúpeného modelu.
NEDODÁVANÉ PRÍSLUŠENSTVO
Ďalšie príslušenstvo sa dá kúpiť samostatne v servisnom servise.
POZNÁMKA: Všetky prvky príslušenstva sa dajú umývať v umývačke.

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA
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OPIS OVLÁDACIEHO PANELA
ĽAVÝ DISPLEJ

DOTYKOVÉ KLÁVESY

OVLÁDAČ DOTYKOVÉ KLÁVESY

PRAVÝ DISPLEJ

OTOČNÝ OVLÁDAČ A DOTYKOVÉ OVLÁDANIE

OTOČNÝ OVLÁDAČ
Otočením ovládača nastavujte funkcie
a všetky parametre prípravy jedla.

TLAČIDLO 6TH SENSE
Stlačte na výber, nastavenie, prístup
a potvrdenie funkcií alebo parametrov
a nakoniec na spustenie programu prípravy
jedla.

PRERUŠENIE – na prerušenie cyklu
prípravy jedla.

VÝKON – na nastavenie výkonu grilu
alebo mikrovlnného výkonu.

ZAP/VYP – na zapnutie/vypnutie
spotrebiča v ktoromkoľvek okamihu.

ŠTART – na spustenie funkcií prípravy
jedla.

SPÄŤ – na návrat na predchádzajúcu
obrazovku.

ČAS – na nastavenie hodín a dĺžky cyklu
prípravy jedla.

ĽAVÝ DISPLEJ

PRAVÝ DISPLEJ

Tento displej zobrazuje hlavné funkcie na prípravu
jedál.
Voliteľné funkcie sú zobrazené jasnejšie.
Symboly označujú funkciu. Úplný opis nájdete
v tabuľke na strane 13.

Tento displej ukazuje hodiny, ovládacie prvky
funkcií
6th Sense
a ostatných funkcií varenia s detailami
všetkých funkcií a pomáha nastaviť všetky
parametre prípravy jedla.

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA
1.1 NASTAVENIE HODÍN
Pri prvom zapnutí spotrebiča treba nastaviť hodiny.
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2 JET START (ZRÝCHLENÝ ŠTART)
Ak chcete preskočiť sprievodcu nastavením režimu
a okamžite spustiť cyklus prípravy jedla pri plnom
mikrovlnnom výkone (900 W) a štandardnej dĺžke
nastavenej na 30 sekúnd.
Vložte jedlo do mikrovlnnej rúry a zavrite dvierka.

Otáčaním

nastavte hodiny.

Stlačením

potvrďte.

Stlačením

spustite.

POZNÁMKA: táto funkcia je dostupná,iba keď je rúra
VYPNUTÁ.
zvýšite trvanie o 30 sekúnd.
Každým stlačením
Počas cyklu prípravy jedla je vždy možné meniť
predvolené nastavenie. Pozrite si časť 7.3 a 8.

Otáčaním

nastavte minúty.

Stlačením

potvrďte.

POZNÁMKA: Na ďalšie úpravy času podržte
aspoň jednu sekundu a zopakujte vyššie uvedené
operácie. Rúra musí byť vypnutá.
Po výpadku prúdu treba hodiny znovu nastaviť.

1.2 ZAP/VYP
Keď je spotrebič vypnutý, čas sa zobrazuje iba
v 24-hodinovom režime.

Príslušenstvo, ktoré pre túto funkciu nie je
povolené: drôtený rošt, plech na pečenie, tanier
Crisp.
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PRERUŠENIE/OBNOVENIE/OPÄTOVNÉ
SPUSTENIE VARENIA
PRERUŠENIE VARENIA
Stlačte
na prerušenie cyklu prípravy jedla.
Ak chcete jedlo skontrolovať, obrátiť alebo
premiešať, varenie je možné prerušiť aj otvorením
dvierok.
Nastavené hodnoty sa udržia 10 minút.
OBNOVENIE VARENIA
na obnovenie varenia po prerušení.
Stlačte
UKONČENIE VARENIA
Po uplynutí času prípravy jedla sa na pravom
displeji objaví nápis „End“ a zaznie bzučiak.

Stlačte

na ZAPNUTIE spotrebiča (držte 1 min).

Keď je spotrebič zapnutý, sú aktívne obidva displeje.
Ovládací gombík a všetky dotykové tlačidlá sú úplne
funkčné.

POZNÁMKA: Stlačenie
vždy ukončí aktívny
cyklus prípravy jedla a VYPNE spotrebič.

Stlačte
signálu.

alebo otvorte dvierka na zrušenie

OPÄTOVNÉ SPUSTENIE VARENIA
Stlačte
na predĺženie času varenia o 30 sekúnd
po zobrazení nápisu END. Každým stlačením
tlačidla predĺžite čas varenia o ďalších 30 sekúnd.
POZNÁMKA: Ak po skončení varenia otvoríte
a zatvoríte dvierka, spotrebič si udrží nastavenia iba
60 sekúnd.

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA
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4 OCHLADZOVANIE
Po ukončení vykonávania funkcie môže v rúre
prebehnúť proces vychladnutia.
Na pravom displeji sa zobrazí nápis „Cool On“.

6 NASTAVENIE TRIED POTRAVÍN
Keď používate funkcie Zrýchlené rozmrazovanie a
6th Sense
, rúra potrebuje na dosiahnutie
toho najlepšieho výsledku vedieť, aký druh potravín
do nej dávate.
Prístup k požadovanej funkcii: Po výbere
požadovanej funkcie sa na pravom displeji zobrazí
symbol triedy potravín a trieda potravín bliká.

Po tomto procese sa spotrebič automaticky vypne.
POZNÁMKA: Proces vychladnutia možno prerušiť
otvorením dvierok. V prípade potreby je možné
proces obnoviť opätovným zatvorením dvierok.

5 VOĽBA FUNKCIE
Výber spomedzi šiestich rozličných hlavných
funkcií a ďalších cyklov prípravy jedla. Opisy
nájdete na stranách 13 a 14 príslušnej
tabuľky.

Otáčaním

vybertetriedupotravín(pozritabuľkynižšie).

Stlačte
na potvrdenie a postupujte podľa
pokynov sprievodcu na nastavenie hmotnosti
potraviny (pozri časť 6.1).
ZRÝCHLENÉ ROZMRAZOVANIE

MRAZENÉ
MÄSO

MRAZENÁ
ZELENINA

MRAZENÝ
CHLIEB

MRAZENÁ
HYDINA

MRAZENÉ
RYBY

ZOHRIEVANIE S MOŽNOSŤOU 6th SENSE

Otočte
displeji.
Stlačte

na výber hlavnej funkcie na ľavom
TANIER
S JEDLOM

MRAZENÉ
JEDLO

na potvrdenie výberu.

Zvoľte špeciálne funkcie prípravy jedla 6th Sense
alebo iné funkcie prípravy jedla pre prístup
k príslušným ovládacím prvkom na pravom
displeji.

MRAZENÉ
LASAGNE

POLIEVKA

NÁPOJE

6th SENSE COOK

PEČENÉ
ZEMIAKY

ČERSTVÁ
ZELENINA

MRAZENÁ
ZELENINA

KONZERVOVANÁ
ZELENINA

PUKANCE

FUNKCIA CRISP S MOŽNOSŤOU 6th SENSE

Otočte
na výber požadovanej funkcie na
pravom displeji.
HRANOLČEKY

Stlačením

potvrďte.

POZNÁMKA: spotrebič si zapamätá poslednú
vybranú funkciu.

PIZZA,
TENKÉ CESTO

VYSOKÁ PIZZA

KURACIE
KRÍDELKÁ
BUFFALO/
KURACIE
NUGETY

RYBIE PRSTY

POZNÁMKA: Pri potravinách, ktoré nie sú uvedené
v tejto tabuľke alebo ktoré majú
inú ako odporúčanú hmotnosť, vyberte funkciu
alebo inú funkciu.
prípravy jedla Mikrovlny

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA
6.1 NASTAVENIE HMOTNOSTI
Aby sa pomohlo pri príprave jedla, potrebujú funkcie
6th Sense
a voľba Zrýchlené rozmrazovanie
poznať hmotnosť potraviny.
Rúra automaticky vypočíta optimálny výkon
a trvanie pre každú triedu potravín.
Displej ukazuje štandardne nastavenú hodnotu
a blikajúci symbol „g“.

Otáčajte
hodnôt.
Stlačte
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7.1 NASTAVENIE VÝKONU GRILU
Na nastavenie výkonu grilu pre funkcie prípravy jedla
Grill
a Grill Combi . Pre grilovanie existujú tri
definované úrovne výkonu: 1 (nízky), 2 (stredný), 3
(vysoký).
Štandardne nastavená hodnota je zobrazená
medzi dvomi
blikajúcimi symbolmi „- -“.

na výber hmotnosti z predvolených
Otáčaním
na potvrdenie a spustenie funkcie.

nastavte úroveň výkonu grilu.

Stlačte
na potvrdenie a pokračujte v režime
sprievodcu alebo stlačte
na rýchly štart.
POZNÁMKA: Stlačením
počas cyklu prípravy
jedla sa dá nastaviť úroveň výkonu grilu.

6.2

OTÁČANIE JEDLA

a voľby
Pri používaní niektorých funkcií 6th Sense
Zrýchlené rozmrazovanie
sa spotrebič môže
zastaviť (v závislosti od zvolenej triedy potravín
a hmotnosti) a vyzvať vás, aby ste jedlo obrátili jedlo.

Otvorte dvierka a otočte jedlo.
Zatvorte dvierka.
Stlačte

na obnovenie cyklu prípravy jedla.

POZNÁMKA: Rúra sa znovu automaticky spustí po
dvoch minútach, ak ste v režime Zrýchlené
rozmrazovanie jedlo neobrátili. V tomto prípade
sa čas rozmrazovania predĺži.

7.2

NASTAVENIE VÝKONU MIKROVLNNEJ
RÚRY
Na nastavenie úrovne výkonu pre všetky cykly
prípravy jedla, kde je to možné.
Zobrazí sa štandardne nastavená hodnota a bliká
symbol „W“.

Otáčajte
výkonu.

na nastavenie požadovaného

Stlačte
na potvrdenie a pokračujte v režime
sprievodcu alebo stlačte
na rýchly štart.
POZNÁMKA: Stlačením
počas cyklu prípravy
jedla sa dá nastaviť mikrovlnný výkon.

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA

SK12
8 NASTAVENIE TRVANIA
Na nastavenie trvania cyklu prípravy jedla okrem
funkcie
.
6th Sense

9 ZABLOKOVANIE KLÁVESNICE
Zablokovanie tlačidiel ovládacieho panela.
Podržte

aspoň 5 sekúnd.

Zobrazí sa štandardne nastavená hodnota a bliká
.
ikona

Deaktivovanie.
Podržte
Otáčajte

aspoň 5 sekúnd.

na nastavenie trvania.

Stlačte
alebo
na potvrdenie a spustenie
cyklu prípravy jedla.
POZNÁMKA: Otáčaním
počas cyklu prípravy
jedla sa dá nastaviť trvanie.
Každým stlačením

predĺžite trvanie o 30 sekúnd.

POZNÁMKA: Z bezpečnostných dôvodov sa dá rúra
počas cyklu prípravy jedla vždy VYPNÚŤ stlačením
tlačidla
.

OPISY FUNKCIÍ
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TABUĽKA S OPISOM FUNKCIÍ
Vďaka technológii 6th Sense vám táto funkcia umožňuje automaticky*
ohrievať jedlá. Túto funkciu používajte na zohrievanie hotových jedál,
ktoré sú mrazené, chladené alebo majú izbovú teplotu. Výsledok bude
vždy lepší, keď sa jedlo nechá niekoľko minút odstáť, a to hlavne v prípade
mrazených potravín. Okrem ohrievania polievok potraviny pri používaní
tejto funkcie vždy prikryte. Vložte potraviny do nádoby, ktorá je vhodná
do rúry a mikrovlnnej rúry.

OHREV 6th Sense

Funkcie 6th Sense

TANIER S JEDLOM

MRAZENÉ JEDLO

MRAZENÉ
LASAGNE

POLIEVKA

NÁPOJE

Vďaka technológii 6th Sense vám táto funkcia umožňuje automaticky*
variť jedlá. Vložte potraviny do nádoby, ktorá je vhodná do rúry
a mikrovlnnej rúry.

VARENIE SO 6th Sense
PEČENÉ
ZEMIAKY

ČERSTVÁ
ZELENINA

MRAZENÁ
ZELENINA

KONZERVOVANÁ
ZELENINA

PUKANCE

Vďaka technológii 6th Sense vám táto funkcia umožňuje automaticky*
dosiahnuť zlatohnedú kôrku na vrchnej aj spodnej strane pokrmu.
Položte jedlo na tanier Crisp.

FUNKCIA CRISP SO 6TH
Sense
HRANOLČEKY

Tradičné funkcie

MIKROVLNY

GRILOVANIE

KOMBINOVANÉ
GRILOVANIE

PIZZA,
TENKÉ CESTO

VYSOKÁ PIZZA

KURACIE
KRÍDELKÁ
BUFFALO/
KURACIE NUGETY

RYBIE PRSTY

Mikrovlnná funkcia umožňuje rýchlu tepelnú úpravu alebo zohrievanie
potravín a nápojov.
Táto funkcia vám umožňuje potraviny opekať, pričom vytvára efekt
grilovania alebo gratinovania.
Je vhodná na opekanie jedál, ako je syr na toaste, zapekané sendviče,
zemiakové krokety, klobásy a zelenina. Potraviny položte na drôtený rošt.
Potraviny počas cyklu prípravy jedla obracajte.
Pred grilovaním sa presvedčte, či je použitý riad odolný voči teplu
a vhodný na použitie v rúre. Odporúčame, aby ste predohriali gril 3 – 5
minút pri úrovni výkonu grilu -3-.
Táto funkcia kombinuje mikrovlnné ohrievanie s grilom, čo vám
umožňuje rýchlo variť a grilovať. Je vhodná na prípravu jedál ako sú
lasagne, ryby a gratinované zemiaky. Potraviny položte na drôtený rošt
alebo na sklenený otočný tanier.
Maximálny mikrovlnný výkon počas používania grilu je obmedzený na
továrenské nastavenie.

OPISY FUNKCIÍ
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Tradičné funkcie

CRISP

ZRÝCHLENÉ
ROZMRAZOVANIE

Táto funkcia, ktorou disponujú výlučne mikrovlnné rúry Whirlpool, je
určená na dosiahnutie zlatohnedej kôrky na vrchnej aj spodnej strane
pokrmu. Súčasným použitím funkcií Mikrovlny a Grilovanie tanier Crisp
rýchlo dosiahne potrebnú teplotu a začne jedlo piecť a zapekať.
Použite túto funkciu na zohrievanie a prípravu pizze a iných jedál z cesta.
Funkcia je tiež vhodná na smaženie slaniny a vajíčok, klobás, zemiakov,
hranolčekov, hamburgerov a iných druhov mäsa atď. úplne bez oleja
(alebo s pridaním veľmi malého množstva oleja). Pri tejto funkcii sa musí
používať tanier Crisp: položte ho na stred skleneného otočného taniera.
Na vyberanie horúceho taniera Crisp vždy používajte kuchynské rukavice
alebo špeciálny držiak Crisp.
Túto funkciu používajte na rýchle a automatické* rozmrazovanie mäsa,
hydiny, rýb, zeleniny a chleba. Zrýchlené rozmrazovanie by sa malo
používať iba pri čistej hmotnosti medzi 100 g a 2,5 kg. V priebehu
rozmrazovania by sa rúra mala zastaviť a vyzvať vás, aby ste jedlo obrátili
(„TURN“). Potraviny vždy položte na sklenený otočný tanier. Výsledok
bude vždy lepší, keď sa jedlo nechá niekoľko minút odstáť.

MRAZENÉ
MÄSO

*

MRAZENÁ
ZELENINA

MRAZENÝ
CHLIEB

MRAZENÁ
HYDINA

MRAZENÉ
RYBY

Pre funkciu Zrýchlené rozmrazovanie
a všetky funkcie 6th Sense
rúra automaticky počíta parametre
tepelnej úpravy na dosiahnutie čo najlepšieho výsledku vzhľadom na uvedenú hmotnosť a typ potraviny.

TABUĽKA PRÍPRAVY JEDÁL
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Nápoj
(100 – 500 g)
Pečivo
(peceň chleba,
žemle alebo rožky)
100 g – 1 kg
Krídelká Buffalo
(200 g – 500 g)

5

4

Príprava v hrnci
Syr

4

1

Vaječné jedlá

Tanier Crisp
350

ZMÄKNUTIE

160

VARENIE

500

VARENIE

500

ZMÄKNUTIE

160

Zakryť

VARENIE

20 – 27

Tanier Crisp

VARENIE

12 – 20

Tanier Crisp

CRISP

VARENIE

Tanier Crisp

5 – 10

Tanier Crisp

OHREV

Zakryť

VARENIE

500

VARENIE

650
Výsledok bude lepší, keď sa
jedlo nechá niekoľko minút
odstáť

GRILOVANIE
VARENIE
5

1
160
– 350

1

CRISP

Gratinované ryby

VARENIE

Mrazené
gratinované jedlá

VARENIE

Olej na tanieri Crisp

350

3 ROZMRAZOVANIE

Ryby (pečené)

RADY
Výsledok bude lepší, keď sa
jedlo nechá niekoľko minút
odstáť

ROZTOPENIE

Krehké pečivo

Rybie prsty
(200 g – 500 g)

PRÍSLUŠENSTVO
(ak je
k dispozícii)

GRILOVANIE

ČAS

Odkryť

CRISP

ROZTOPENIE

Ryby
(kúsky alebo filé)

2

OHREV

Čokoláda
Tanier s jedlom
(250 – 500 g)

160
– 350

5 ROZMRAZOVANIE

Maslo

Polovičky kurčaťa
(400 – 800 g)
Kuracie stehná
(400 g – 1 kg)
Kuracie nugety
(200 – 500 g)

PREDOHREV

VARENIE

VÝKON

Pečené jablká

ČINNOSŤ

KATEGÓRIA

FUNKCIA

POTRAVINY

TABUĽKA PRÍPRAVY JEDÁL

Tanier Crisp
350
– 500
160
– 350

1
1

Pri výzve otočte

3

VARENIE

Zakryť

Zakryť. Pri výzve
premiešajte

Ihly na grilovanie

GRILOVANIE

2

Hamburgery

GRILOVANIE

1

Zmrzliny

ZMÄKNUTIE

90

Lasagne

VARENIE

350
– 500

Mäso
(mleté mäso,
kotlety, steaky
alebo mäso na
pečenie)
Vysoká pizza
(200 g – 500 g)
Pizza, tenká kôrka
(200 g – 500 g)
Pukance
(100 g)

VARENIE

750

Zemiaky
(hranolčeky)
(200 g – 500 g)
Zemiaky (pečené
300 – 800 g)
Zemiaky (pečené)
(200 – 1 000 g)
Hydina (celá, kúsky
alebo filety)

Výsledok bude lepší, keď sa
jedlo nechá niekoľko minút
odstáť

3

CRISP

Tanier Crisp

2

CRISP

Tanier Crisp

5

VARENIE

1

CRISP

1

Po jednom sáčku.

12 – 20

Tanier Crisp

Hranolčeky nasypte
v jednej vrstve na tanier
Crisp

Tanier Crisp

Naolejujte tanier Crisp.

VARENIE

Pri výzve otočte.
Výsledok bude lepší, keď sa
jedlo nechá niekoľko minút
odstáť
V polovici prípravy jedlo
obráťte

2 ROZMRAZOVANIE

Pečené mäso

VARENIE

Lotrinský koláč (kyš)
(1 – 1,2 kg

VARENIE

Klobásy

GRILOVANIE

Polievka
(200 – 800 g)

2

1 ROZMRAZOVANIE

VARENIE

4

350

1

18 – 20

Tanier Crisp
2

OHREV

Piškótový koláč

VARENIE

Dusené mäso

MIERNY VAR

RADY

OHREV

GRILOVANIE

2

VÝKON

OHREV

ČAS

ČINNOSŤ

3

PREDOHREV

KATEGÓRIA

FUNKCIA

POTRAVINY
Mrazené lasagne
(250 g – 500 g)
Mrazená porcia
(250 g – 500 g)
Mrazená zelenina
(200 g – 800 g)

PRÍSLUŠENSTVO
(ak je
k dispozícii)

TABUĽKA PRÍPRAVY JEDÁL
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Odkryť
7 – 15

Tanier Crisp
350

Nádobu vymastite
a posypte strúhankou

Ovocný koláč
(800 – 1 200 g)
Zelenina
(konzervovaná)
(200 – 600 g)

Zelenina
(čerstvá)
(200 – 800 g)

VARENIE
4

2

VARENIE

RADY

PRÍSLUŠENSTVO
(ak je
k dispozícii)

GRILOVANIE

VÝKON

ČAS
12 – 20

Tanier Crisp
Vylejte väčšinu tekutiny.
Zakryť

VARENIE

4 ROZMRAZOVANIE

*

PREDOHREV
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ČINNOSŤ

KATEGÓRIA

FUNKCIA

POTRAVINY

TABUĽKA PRÍPRAVY JEDÁL

750

Nakrájajte na kúsky
rovnakej veľkosti. Pridajte 2
– 4 lyžice vody. Zakryť. Pri
výzve premiešajte
Výsledok bude lepší, keď sa
jedlo nechá niekoľko minút
odstáť.

Odporúčané parametre varenia sú približné. V tabuľke prípravy jedál sú uvedené ideálne funkcie a teploty na
dosiahnutie čo najlepších výsledkov pre všetky recepty. Potraviny je možné tepelne upravovať rozličnými
spôsobmi podľa osobných preferencií.

TABUĽKA PRÍPRAVY JEDÁL
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VYSKÚŠANÉ RECEPTY

VÝKON

1 000 g

12 – 13

650

Piškótový koláč

475 g

5,30

650

12.3.3

Mäsová fašírka

900 g

13 – 14

750

12.3.4

Gratinované zemiaky

1 100 g

2

22 – 25

650

12.3.6

Kurča

1 200 g

2

45

500

10

160

PRÍSLUŠENSTVO
(ak je k dispozícii)

ČAS

PREDOHREV

ÚROVEŇ

HMOTNOSŤ

FUNKCIA

SKÚŠKA

POTRAVINY

Medzinárodná elektrotechnická komisia vypracovala normu porovnávacích skúšok ohrievacieho výkonu rôznych
mikrovlnných rúr. Pre tento spotrebič odporúčame nasledujúce voľby.

Zodpovedá požiadavkám IEC 60705
12.3.1

Vaječný krém

12.3.2

13,3

Rozmrazovanie mäsa

500 g

Nádoba do
mikrovlnnej rúry
Pyrex 3.227
Nádoba do
mikrovlnnej rúry
Pyrex 3.827
Nádoba do
mikrovlnnej rúry
Pyrex 3.838
Nádoba do
mikrovlnnej rúry
Pyrex 3.827
Nádoba do
mikrovlnnej rúry
Pyrex 3.827

Zodpovedá požiadavkám IEC 60350
9.1

Hrianka

3

y

4–5

Drôtený rošt

POUŽÍVANIE SPOTREBIČA
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ODPORÚČANIA A TIPY
Ako čítať tabuľku prípravy jedál
V tabuľke sú uvedené najvhodnejšie funkcie pre dané jedlo. Čas tepelnej úpravy sa začína vložením
potravín do mikrovlnej rúry, bez započítania času predohrevu (keď sa vyžaduje).
Teploty a čas tepelnej prípravy sú iba približné a závisia od množstva jedla a typu použitého príslušenstva.
Jedlo vždy varte minimálne podľa času uvedeného ako čas tepelnej prípravy a skontrolujte, či už je hotové.
Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov dôsledne dodržiavajte odporúčania v tabuľke prípravy jedál
a vyberte príslušenstvo, ktoré sa má použiť (ak je dodané).
Plastová fólia a vrecká
Pred vložením do rúry odstráňte z papierových
alebo plastových vreciek drôtené svorky.

Kvapaliny
Tekutiny sa môžu prehriať aj nad bod varu bez
viditeľného bublania. Preto môžu náhle vykypieť.

Plastovú fóliu treba narezať alebo poprepichovať
vidličkou, aby sa mohol znížiť tlak, a tým sa
zabránilo prasknutiu, pretože sa počas varenia
vytvára para.

Aby ste tomu zabránili:
1. Nepoužívajte nádoby s rovnými stenami
a úzkym hrdlom.
2. Pred vložením nádoby do rúry tekutinu
premiešajte a nechajte v nej čajovú lyžičku.
3. Po zahriatí tekutinu znova opatrne
premiešajte predtým, než vyberiete nádobu
z mikrovlnnej rúry.

Varenie potravín
Keďže mikrovlny preniknú do potravín len do
určitej hĺbky, tak pokiaľ chcete tepelne upravovať
viacej kusov súčasne, rozmiestnite ich do kruhu,
aby bolo viac kusov na okraji.

Detské jedlá
Detské jedlá alebo nápoje vo fľaši na kŕmenie po
zohriatí vždy premiešajte a pred podávaním
skontrolujte ich teplotu.

Malé kúsky sa uvaria rýchlejšie ako veľké kusy. Na
rovnomerné varenie pokrájajte potraviny na kusy
rovnakej veľkosti.
Počas mikrovlnného varenia sa odparuje vlhkosť.
Veko na nádobe, ktoré je odolné voči mikrovlnám,
pomáha znížiť stratu vlhkosti.
Väčšina potravín sa bude ďalej variť aj po ukončení
pôsobenia mikrovĺn. Na dokončenie tepelnej
úpravy teda vždy nechajte jedlo určitý čas odstáť.
V priebehu mikrovlnného varenia je zvyčajne
potrebné jedlo miešať. Pri miešaní presúvajte
uvarené kúsky z okraja smerom do stredu a menej
uvarené kúsky zo stredu k okraju.
Tenké plátky mäsa ukladajte na seba alebo vedľa
seba s prekrytými okrajmi. Hrubšie plátky, ako je
fašírka, klobásy, či párky, treba uložiť tesne k sebe.

Tým zabezpečíte rovnomerné rozloženie tepla
a predídete riziku obarenia či popálenia.
Pred ohrevom vždy skontrolujte, či je vybraté
viečko a cumlík.

Mrazené potraviny
Pre najlepšie výsledky odporúčame vždy
rozmrazovať na otočnom sklenenom tanieri.
V prípade potreby je možné použiť ľahkú plastovú
nádobu vhodnú do mikrovlnnej rúry.
Varené pokrmy, dusené mäsá a mäsové omáčky sa
ľahšie rozmrazujú, ak sa pri rozmrazovaní
premiešajú.
Oddeľte jednotlivé kusy, keď sa začínajú
rozmrazovať. Jednotlivé plátky sa rozmrazia ľahšie.

PO POUŽITÍ
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ČISTENIE A ÚDRŽBA
Zvyčajne je jedinou potrebnou údržbou čistenie.
Ak nebudete rúru udržiavať čistú, môže to viesť k poškodeniu povrchu, čo môže mať nepriaznivý
vplyv na životnosť spotrebiča a spôsobiť vznik nebezpečnej situácie.
Rady
Nepoužívajte drsné špongie, abrazívne čistiace
prostriedky, drôtenky ani drsné handričky a pod.,
ktoré by mohli poškodiť ovládací panel a vnútorný
alebo vonkajší povrch rúry.
Používajte špongiu s jemným čistiacim
prostriedkom alebo papierovú utierku
a rozprašovací prostriedok na čistenie skla.
Čistiaci prostriedok naneste alebo nastriekajte na
papierovú utierku.

Grilovací článok
Grilovací článok si nevyžaduje čistenie, pretože
intenzívne teplo spáli všetky zvyšky jedla, ale
horná stena nad ním si môže vyžadovať pravidelné
čistenie.
Na čistenie používajte teplú vodu, čistiaci
prostriedok a špongiu. Ak sa gril nepoužíva
pravidelne, treba ho zapnúť aspoň na 10 minút raz
za mesiac.

Nestriekajte ho priamo na povrch rúry.
Pravidelne, hlavne ak sa niečo vylialo, vyberte
otočný tanier a jeho držiak a utrite dno rúry.
POZNÁMKA: Tento spotrebič bol navrhnutý na
prevádzku s vloženým otočným tanierom. Nepúšťajte
rúru, keď bol otočný tanier vybraný na čistenie.
Vnútro mikrovlnnej rúry
Na čistenie vnútorných povrchov, prednej a zadnej
strany dvierok a dverového otvoru rúry používajte
navlhčenú mäkkú handričku s jemným čistiacim
prostriedkom.
Dbajte na to, aby sa tuk alebo zvyšky jedla
neusádzali okolo dvierok.
Pri silnom znečistení rúry na 2 až 3 minúty uveďte
v rúre do varu pohár vody. Para nečistoty zmäkčí.
Zápach v rúre odstránite, ak do šálky s vodou
pridáte citrónovú šťavu, položíte ju na otočný
tanier a vodu niekoľko minút varíte.
Nepoužívajte zariadenia využívajúce na čistenie
paru.

Príslušenstvo
Ihneď po použití príslušenstvo namočte do vody,
do ktorej ste pridali umývací prostriedok. Ak je
príslušenstvo horúce, pri manipulácii s ním
používajte rukavice.
Zvyšky jedál sa ľahko dajú odstrániť kefkou alebo
špongiou.
Všetky prvky príslušenstva sa dajú umývať
v umývačke.

PO POUŽITÍ
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PRÍRUČKA NA RIEŠENIE PROBLÉMOV
•
•
•
•
•
•

Spotrebič nefunguje
Skontrolujte, či je držiak otočného taniera na
svojom mieste.
Skontrolujte, či sú dvierka riadne zavreté.
Skontrolujte poistky a presvedčte sa, či je
k dispozícii napájanie.
Skontrolujte, či má spotrebič dostatočné vetranie.
Počkajte 10 minút a znovu sa pokúste uviesť
spotrebič do činnosti.
Pred opätovným zapnutím rúry otvorte a zatvorte
dvierka.
Odpojte rúru od elektrického napájania. Počkajte
10 minút, znovu ju pripojte k sieti a skúste zapnúť.

Elektronický programátor nefunguje
Ak sa na displeji zobrazuje písmeno „F“ a po ňom
číslica, zavolajte najbližšie servisné stredisko.
V takom prípade uveďte číslo nasledujúce po
písmene „F“.

POPREDAJNÝ SERVIS
1.
2.

Predtým, ako zavoláte servis
Skontrolujte, či nedokážete problém vyriešiť
sami podľa bodov popísaných v časti „Príručka
na riešenie problémov“.
Spotrebič vypnite a opäť zapnite, aby ste
skontrolovali, či chyba pretrváva.

Ak po vyššie uvedených kontrolách chyba
pretrváva, spojte sa s najbližším autorizovaným
servisným strediskom.
Nahláste tieto údaje:
• stručný opis poruchy,
• presný typ a model spotrebiča,
• servisné číslo (číslo uvedené po slove „Service“
na typovom štítku) umiestnenom vpravo na
vnútornom okraji rúry (viditeľný pri otvorených
dvierkach).

Servisné číslo je uvedené aj na záručnom liste.
• vašu úplnú adresu,
• vaše telefónne číslo.
POZNÁMKA: Ak je nevyhnutné rúru opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné stredisko
(zaručí sa tým použitie originálnych náhradných
dielov a správny postup pri oprave).

LIKVIDÁCIA DOMÁCICH SPOTREBIČOV
-- Tento spotrebič je vyrobený z recyklovateľných a znovu použiteľných materiálov. Spotrebič likvidujte
v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov. Pred likvidáciou odrežte elektrické káble tak, aby
sa spotrebič nedal pripojiť k elektrickej sieti.
-- Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, obnove a recyklácii domácich elektrospotrebičov dostanete
na príslušnom miestnom úrade, v zbernom dvore pre elektroodpad alebo v obchode, kde ste spotrebič
kúpili.
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