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OVLÁDACÍ PANEL – STRUČNÝ NÁVOD

Max
Chocolate

Tlačidlo Hodín

Jet Štart

Ak chcete nastaviť hodiny alebo časovač.

Slúži na spustenie funkcie mikrovĺn na
maximálnom výkone počas 30 sekúnd; stačí
stlačiť tlačidlo Jet Štart.
Ak ste už zvolili funkciu varenia (napr. Gril),
stlačením tlačidla Jet Štart spustíte zvolenú
funkciu.
Po každom ďalšom stlačení sa čas varenia
predĺži o 30 sekúnd.

Tlačidlo Stop
Stlačením zastavíte
alebo zresetujete
funkcie rúry.

Tlačidlo -/+
Pre zvýšenie / zníženie doby varenia alebo hmotnosti potraviny.

DETSKÁ POISTKA/
ZAMKNUTIE DOTYKOVÝCH TLAČIDIEL
Táto automatická bezpečnostná funkcia sa aktivuje 2
minúty po tom, čo sa rúra prepne do “pohotovostného
režimu”. V tomto režime sú dvierka a dotykové tlačidlá
zablokované.
Bezpečnostný zámok sa odblokuje otvorením a
zatvorením dvierok, napr. pri vložení potravín. Inak sa
na displeji zobrazí “DOOR” (dvere).

PRERUŠENIE ALEBO UKONČENIE
VARENIA
PRERUŠENIE VARENIA:
Ak chcete jedlo skontrolovať, obrátiť alebo premiešať,
proces prerušíte otvorením dvierok. Nastavené hodnoty
sa udržia 5 minút.
POKRAČOVANIE VARENIA:
Zatvorte dvierka a RAZ stlačte tlačidlo Štart. Varenie
pokračuje ďalej od okamihu prerušenia.
AK NECHCETE POKRAČOVAŤ VO VARENÍ:
Vyberte potraviny, zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
STOP.
Poznámka: Po ukončení varenia ostane vnútorné
osvetlenie rúry svietiť, kým nestlačíte tlačidlo STOP.
Po ukončení varenia zaznie zvukový signál vždy po
minúte, počas 5 minút. Stlačením tlačidla STOP alebo
otvorením dvierok signál zrušíte.
POZNÁMKA: Ak dvierka po skončení varenia otvoríte a
zatvoríte, rúra si udrží nastavenia iba 60 sekúnd.

KUCHYNSKÁ ČASOMIERA

HODINY

Použite túto funkciu, keď potrebujete kuchynské minútky
na odmeranie presného času, ako napr. varenie vajíčok
alebo kysnutie cesta pred pečením a pod.





Držte stlačené tlačidlo hodín (3 sekundy), kým
nezačne blikať ľavá číslica (hodiny).
 Stlačením tlačidla +/- nastavte hodiny.
 Stlačte ešte raz tlačidlo Hodiny. (Blikajú dve pravé
číslice (minúty)).
 Stlačením tlačidla +/- nastavte minúty.
 Stlačte ešte raz tlačidlo Hodiny.
Hodiny sú nastavené a v chode.
Ak nechcete, aby sa hodiny ďalej zobrazovali na
displeji, jednoducho na 3 sekundy znovu stlačte tlačidlo
hodín a potom tlačidlo Stop.
Aby ste znovu aktivovali zobrazovanie hodín, postupujte
podľa horeuvedeného postupu.
Poznámka: Hodiny sa nastavujú pri otvorených
dvierkach rúry. Na nastavenie hodín budete mať k
dispozícii 5 minút. Inak musíte každý krok uskutočniť za
60 sekúnd.



Stlačte tlačidlo Hodiny.
Dobu prípravy nastavte stlačením tlačidla +/-.
Stlačte tlačidlo Jet Start.

Blikajúci stĺpik indikuje, že sa odmeriava čas.
Po vypršaní nastavenej doby zaznie zvukový signál.
Po stlačení tlačidla hodín sa zobrazí zostávajúca doba
časomiery. Bude sa zobrazovať 3 sekundy, potom sa
bude znovu zobrazovať doba varenia (Ak práve varíte).
Aby ste funkciu časomiery zastavili, keď je v činnosti
popri inej funkcii, najprv ju musíte vyvolať stlačením
tlačidla hodín, potom ju zastavte stlačením tlačidla Stop.

JET ŠTART
Táto funkcia sa používa na rýchly ohrev potravín s vysokým
obsahom vody, ako sú číre polievky, káva alebo čaj.
Stlačte tlačidlo Jet Start.
Táto funkcia začína činnost automaticky pri plnom
mikrovlnnom výkone a doba procesu je nastavená na
30 sekúnd. Každé ďalšie stlačenie predlžuje čas o
30 sekúnd. Dobu procesu možno predĺžiť a skrátiť aj
stláčaním tlačidla +/- po tom, čo sa funkcia uviedla do
činnosti.
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POWER (MIKROVLNY)
Funkcia mikrovĺn umožňuje rýchle varenie alebo ohrev
jedla či nápojov.





Stláčaním tlačidla Power nastavte výkon.
Dobu prípravy nastavte stlačením tlačidla +/-.

Stlačte tlačidlo Jet Start.
Po zapnutí procesu varenia:
Dobu jednoducho predĺžite stláčaním tlačidla Štart s
trvaním 30 sekúnd. Každé ďalšie stlačenie predlžuje
dobu o 30 sekúnd.Čas môžete taktiež upraviť stláčaním
tlačidla +/-, čím hodnotu pre čas zvýšite alebo znížite.
POWER (MIKROVLNY)
Výkon

Odporúčané použitie:

Ohrievanie nápojov, vody, vývarov, kávy,
JET
čaju alebo iných potravín s vysokým
(700 W) obsahom vody. Ak jedlo obsahuje vajce
alebo smotanu, zvoľte nižší výkon.
500 W

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

350 W

Mierne dusenie, rozpustenie masla.

160 W

Rozmrazovanie. Zmäkčovanie masla, syrov.

SK

HLAVNÉ FUNKCIE – STRUČNÝ NÁVOD
CRISP

GRILL (GRIL)
Určené
príslušenstvo:

Horný
Rošt

Táto funkcia využíva výkonný kremenný gril na
zhnednutie potravín vytvorením efektu grilovania alebo
zapekania.





Stlačte tlačidlo Gril.
Dobu prípravy nastavte stlačením tlačidla +/-.

Stlačte tlačidlo Jet Start.
Počas prípravy je možné upraviť dobu prípravy tláčaním
tlačidla +/-.
POZNÁMKA:
• Pred grilovaním sa presvedčte, či je použitý riad odolný
voči teplu a vhodný na použitie v rúre.
• Pri grilovaní nepoužívajte plastový riad. Roztavil by sa.
Takisto nie sú vhodné drevené, ani papierové pomôcky.

COMBI (MIKROVLNY + GRIL)
Určené
príslušenstvo:

Horný
Rošt

Táto funkcia kombinuje ohrev mikrovlnami a grilom a
umožňuje rýchlejšie variť a zapekať.
 Stláčaním tlačidla Combi nastavte výkon.
 Dobu prípravy nastavte stlačením tlačidla +/-.
 Stlačte tlačidlo Jet Start.
Počas doby prípravy je možné výkon mikrovlnného
žiarenia kedykoľvek zmeniť stlačením tlačidla „Combi“ a
dobu prípravy je možné zmeniť stláčaním tlačidla +/-.
COMBI (MIKROVLNY + GRIL)
Výkon

Odporúčané použitie:

350 - 500 W Príprava hydiny a lasagní
Príprava rýb a mrazených gratinovaných
160 - 350 W
jedál
160 W
0W

Príprava mäsa
Zhnednutie iba počas prípravy

POZNÁMKA:
• Pred grilovaním sa presvedčte, či je použitý riad odolný
voči teplu a vhodný na použitie v rúre.
• Pri grilovaní nepoužívajte plastový riad. Roztavil by sa.
Takisto nie sú vhodné drevené, ani papierové pomôcky.

Určené
príslušenstvo:

JET DEFROST
(ZRÝCHLENÉ ROZMRAZOVANIE)

CHOCOLATE (ČOKOLÁDA)
Zapekací
Crisp tanier

Držadlo zapekacieho
Crisp taniera

Určené
príslušenstvo:

Táto exkluzívna funkcia spoločnosti Whirlpool umožňuje
dosiahnutie zlatohnedej farby na hornej aj spodnej
strane potraviny. Pri varení mikrovlnami a grilovaním zapekací Crisp tanier rýchlo dosiahne správnu teplotu a
začne vytvárať hnedú farbu a zapekať potravinu.

Silikónová
miska

Zapekací
Crisp tanier

Držadlo zapekacieho
Crisp taniera

Táto výlučná funkcia Whirlpool využíva na rýchlu a
jednoduchú prípravu 7 chutných čokoládových
receptov určené mikrovlnné algoritmy (pozri tabuľku
nižšie). Kompletné funkcie varenia čokoládových
receptov, ktoré sú k tomuto výrobku k dispozícii, nájdete
v priloženom letáku.
 Ak chcete vybrať recept, opakovane stlačte
tlačidlo Chocolate (Čokoláda).
 Hmotnosť nastavíte stlačením tlačidiel +/ -.
(pozri tabuľku nižšie)
 Stlačte tlačidlo Jet Start (Jet Štart).

Táto funkcia sa používa na ohrievanie a pečenie pizze a
iných jedál z cesta. Je vhodná aj na vysmážanie slaniny,
vajec, údenín, zemiakov, zemiakových hranolčekov,
hamburgerov, iných mäsových výrobkov a pod. bez pridania oleja (alebo len s pridaním veľmi obmedzeného
množstva oleja).
Pred varením potraviny, ktorá nevyžaduje dlhý čas
varenia (pizza, koláče...), odporúčame na 2 – 3 minúty
zapekací Crisp tanier predohriať.





Max
Chocolate

RECEPT

HMOTNOSŤ

1 Roztopená čokoláda (Tmavá)

100 až 200 až 500 g

Roztopená čokoláda
(biela/mliečna)

100 až 200 až 500 g

Temperovaná čokoláda
3
(Tmavá)

200 až 500 g

Temperovaná čokoláda
(biela/mliečna)

200 až 500 g

2

Stlačte tlačidlo Crisp.
Dobu prípravy nastavte stlačením tlačidla +/-.
Stlačte tlačidlo Jet Start.

4

Počas prípravy je možné upraviť dobu prípravy tláčaním
tlačidla +/-.

5 Horúca čokoláda v šálke

700 g

6 Čokoládový krém

950 g

POZNÁMKA:
• S touto funkciou používajte iba dodávaný crisp tanier.
S inými taniermi na pečenie, ktoré dostať na trhu,
nemusíte dosiahnuť správne výsledky pri použití tejto
funkcie.
• Skontrolujte, či je zapekací tanier v strede skleneného
otočného taniera.
• Pri pečení sa rúra aj tanier crisp veľmi zohrejú.
• Neklaďte tanier crisp na povrch, ktorý by sa mohol
poškodiť teplom.
• Dávajte pozor, nedotýkajte sa hornej steny nad
grilovacím článkom.
• Pri vyberaní horúceho zapekacieho taniera používajte
chňapky alebo špeciálne držadlo zapekacieho taniera
dodávané v príslušenstve.

7 Kakaové sušienky

160 g

Rúra sa môže uprostred varenia čokoládyzastaviť (raz
alebo viackrát v závislosti od receptu) a na displeji sa
zobrazí požiadavka na vloženie („Add Food“) alebo
miešať („turn Food“) prísady (pozrite si určený leták,
ktorý je zahrnutý do kompletného sprievodcu prípravy):
• Otvorte dvierka.
• Jedlo vložte alebo ho pomiešajte.
• Zatvorte dvierka a znova zapnite stlačením tlačidla
Jet Start (Jet Štart).
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POZNÁMKA: Ak dvierka neotvoríte do 2 minút od
požiadavky na premiešanie pridaných prísad podľa
receptu, rúra bude pokračovať v procese varenia
(v tomto prípade nemusia byť dosiahnuté optimálne
výsledky).
Ak dvierka neotvoríte do 2 minút od požiadavky na
pridanie prísad podľa receptu, rúra sa prepne do
pohotovostného režimu.

Používajte túto funkciu na rozmrazovanie mäsa, hydiny,
rýb, zeleniny a chleba. Zrýchlené rozmrazovanie môžete
použiť iba pri potravinách s čistou hmotnosťou 100g 1,5 kg.
Potraviny vždy uložte na sklenený otočný tanier.
 Stlačte tlačidlo Jet Defrost.
 Stláčaním tlačidla +/- nastavte hmotnosť potravín.
 Stlačte tlačidlo Jet Start.
V polovici doby rozmrazovania sa rúra zastaví a vyzve
vás nápisom “otočte jedlo” aby ste jedlo obrátili.
• Otvorte dvierka.
• Jedlo obráťte.
• Zatvorte dvierka a rúru znovu zapnite stlačením
tlačidla Jet Start (Jet Štart).
Poznámka: Rúra bude automaticky pokračovať v
činnosti po 2 min. v prípade, že potraviny neobrátite. V
tomto prípade sa doba rozmrazovania predĺži.
TIPY A ODPORÚČANIA:
• Ak je hmotnosť nižšia alebo vyššia ako odporúčaná:
Postupujte podľa pokynov v časti “Power” a pri
rozmrazovaní nastavte výkon 160 W.
• Ak je teplota potravín vyššia ako je teplota hlboko
zmrazených potravín (-18°C), nastavte nižšiu
hmotnosť potravín.
• Ak je teplota potravín nižšia ako je teplota hlboko
zmrazených potravín (-18°C), nastavte vyššiu
hmotnosť potravín.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Privádzané napätie

230 V~50 HZ

Menovitý energetický príkon

1500 W

Mikrovlnný výkon

700 W

GRIL

650 W

Vonkajšie rozmery (VxŠxH)

360 X 392 X 350

Vnútorné rozmery (VxŠxH)

149 X 290 X 290

W 1 0 8 1 3 2 7 4

