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INSTALACE
PŘED PŘIPOJENÍM

Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění
dostatečné ventilace je třeba nad troubou ponechat volný prostor alespoň
30 cm.
Mikrovlnnou troubu neumisťujte do skříně. Trouba není určena k umístění
nebo používání na pracovní ploše, která je níže než 850 mm nad podlahou.
Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.
Nesnímejte ochranné kryty vstupu mikrovln umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání vstupní kanálky
mikrovln před tukem a zbytky jídel.
Mikrovlnnou troubu umístěte na rovné a stabilní ploše, která unese hmotnost trouby a nádobí, které se do ní
vkládá. S troubou zacházejte opatrně.
Zkontrolujte, zda je prostor pod a okolo trouby volný a umožňuje řádnou cirkulaci vzduchu.
Zkontrolujte, zda není trouba poškozená. Zkontrolujte, zda dveře trouby těsně přiléhají k rámu dveří a zda není
poškozeno vnitřní těsnění dveří. Vyjměte z trouby všechny předměty a vymyjte ji měkkým vlhkým hadříkem.
Troubu nezapínejte, pokud je poškozená přívodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud nefunguje správně nebo
když došlo k jejímu poškození či pádu. Napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Napájecí kabel se
nesmí dotýkat horkých ploch. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví
a majetku.
Nepoužívejte prodlužovací kabel:
Pokud je napájecí kabel příliš krátký, požádejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika o
nainstalování elektrické zásuvky v blízkosti spotřebiče.
VAROVÁNÍ: Nesprávné používání uzemňovací zástrčky může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Pokud nerozumíte zcela pokynům pro uzemnění nebo pokud máte pochybnosti, zda je mikrovlnná trouba
správně uzemněna, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem.

PO PŘIPOJENÍ
Troubu lze spustit jen tehdy,jsou-li řádně uzavřeny dveře.
Je-li trouba umístěna v blízkosti televizního nebo rozhlasového přijímače nebo antény, může se zhoršit kvalita
televizního a rozhlasového signálu a může vnikat rušení.
Uzemnění tohoto spotřebiče je povinné. Při nedodržení tohoto požadavku výrobce nepřebírá žádnou
odpovědnost za zranění osob, zvířat nebo za škody na majetku.
Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO
DALŠÍ POUŽITÍ
Pokud dojde ke vznícení nebo doutnání materiálu uvnitř/vně trouby, nechte
dvířka zavřená a vypněte troubu. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky nebo
vypněte jistič/vyjměte pojistku.
Nenechávejte troubu bez dozoru, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte
papír, umělé hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo
shořet a některé umělé hmoty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.
VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části se při použití zahřívají. Je třeba
věnovat pozornost tomu, abyste se při práci nedotkli horkých součástí uvnitř
trouby.
Dětem mladším 8 let by neměl být dovolen přístup ke spotřebiči bez přísného
dohledu.
Mikrovlnná trouba je určena k ohřívání jídel a nápojů. Sušení jídla nebo oděvů
a ohřev zahřívacích podložek, domácí obuvi, mycích hub, hadrů a podobných
věcí může způsobit požár, vznícení a zranění.
Spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a výše a osoby se sníženou
fyzickou, senzorickou nebo mentální schopností nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, vždy však pouze pod dohledem nebo po zaškolení
v bezpečném používání spotřebiče a seznámení s riziky. Děti by neměly
provádět čištění a údržbu, pokud jim není 8 a více let a nejsou pod dohledem.
Na děti je nutno dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály. Spotřebič a jeho
napájecí šňůru skladujte mimo dosah dětí 8 mladších let.
VAROVÁNÍ: Mikrovlnnou troubu nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo
nápojů v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo způsobit
škody při otevření nebo by nádoby mohly explodovat.
VAROVÁNÍ: Těsnění dveří a prostor okolo nich musí být pravidelně
kontrolován, zda není poškozen. Pokud jsou tato místa poškozena, spotřebič
by neměl být používán, dokud nebude opraven školeným servisním
technikem.
Mikrovlnnou troubu nepoužívejte na vaření nebo ohřívání celých vajec se
skořápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné
úpravy.
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Spotřebič není určen k tomu, aby byl ovládán pomocí externího časovače
nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
Používáte-li při pečení větší množství tuku nebo oleje, uvědomte si, že se mohou přehřát a způsobit požár.
Uvnitř trouby nebo v její blízkosti neohřívejte ani nepoužívejte hořlavé materiály. Výpary mohou způsobit požár
nebo výbuch.
Mikrovlnnou troubu nepoužívejteNepoužívejte mikrovlnnou troubu k sušení oděvů, papíru, koření, bylin, dřeva,
květů, ovoce nebo jiných hořlavých materiálů. Mohl by vzniknout požár.
Nepoužívejte korozivní materiál nebo chemikálie nebo páryv tomto spotřebiči. Tento typ trouby je určen k
ohřívání a tepelné úpravě pokrmů. Není určen k průmyslovým nebo laboratorním účelům.
Na dveře nestavte ani na ně nezavěšujte těžké předměty. Mohly by poškodit dveřní otvor trouby a závěsy. K
zavěšování předmětů není určeno ani držadlo dveří.

ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH
Jestliže trouba nefunguje,nevolejte servis,dokud nezkontrolujete následující body:
• Skleněný otočný talíř a jeho držák jsou na svém místě.
• Zástrčka napájecí šňůry je správně zasunuta do síťové zásuvky.
• Dveře jsou správně zavřeny.
• Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
• Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
• Počkejte asi deset minut a poté troubu opět zapněte.
• Před zapnutím zkuste dveře znovu otevřít a zavřít.
Předejdete tak zbytečným zásahům servisu, které byste museli zaplatit.
Při volání do servisního střediska vždy uveďte výrobní číslo a typové číslo trouby (jsou uvedeny na servisním
štítku). Další pokyny najdete v záručním listě.

Poškozený napájecí kabel je třeba vyměnit za originální napájecí kabel, který
je k dostání v servisním středisku. Výměnu napájecího kabelu smí provádět
pouze vyškolený servisní technik.
VAROVÁNÍ: Servisní opravy smí provádět výlučně odborně vyškolený
technik. Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout kryty
chránící před mikrovlnnou energií, je nebezpečné a tyto činnosti smí provádět
pouze odborně vyškolený technik.
Neotvírejte žádné pevně uchycené kryty.
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
VŠEOBECNĚ

Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití!
Pokud spotřebič chcete použít jako mikrovlnnou troubu, neměl by být uváděn do povozu,pokud v něm není
pokrm. Mohla by se tím poškodit.
Větrací průduchy trouby musí zůstat volné. Ucpání otvorů přívodu nebo odvodu vzduchu může vést k poškození
trouby a neuspokojivým výsledkům.
Pokud provádíte zkoušku provozu trouby, vložte do ní sklenici s vodou. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba
se nepoškodí.
Neukládejte a nepoužívejte tento spotřebič venku.
Nepoužívejte jej v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhkém suterénu, poblíž bazénu, apod.
Nepoužívejte vnitřek trouby nikdy jako skladovací prostor.
Odstraňte drátěné spony před vložením papírových nebo plastových sáčků do trouby.
Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritování v olejové lázni, protože nelze regulovat teplotu oleje.
Po dokončení přípravy pokrmu vždy k uchopení používejte kuchyňské chňapky, abyste se nepopálili horkými
nádobami, částmi trouby nebo plechy.

TEKUTINY

Například nápoje nebo voda. Může dojít k přehřátí tekutiny nad bod varu,
aniž by tekutina začala vřít. Tím může dojít k náhlému překypění horké
tekutiny.
Abyste předešli této možnosti, učiňte následující kroky:
1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stranami s úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do trouby promíchejte a v nádobě ponechejte čajovou lžičku.

3. Po zahřátí nechejte krátkou chvíli odstát, před vyjmutím nádoby z trouby opatrně promíchejte.

ŠETRNÝ POSTUP

Po ohřevu jídla pro malé děti nebo tekutiny v dětské Vždy jí promíchejte
a zkontrolujte teplotu před podáním nápoje dítěti. Tím se docílí toho, že se
teplo rovnoměrně rozloží a zabrání se tím riziku opaření nebo popálení.
Vždy si vyhledejtepodrobné informace v návodu k mikrovlnné troubě. Zejména pokud připravujete nebo ohříváte
jídla obsahující alkohol.
Před zahájením ohřevu se přesvědčte, že jste sejmuli víčko a dudlík.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
VŠEOBECNĚ

Existuje celá řada příslušenství, která je možno na trhu koupit. Před tím, než
si je koupíte, ujistěte se, že jsou vhodná k použití v mikrovlnné troubě.
Ujistěte se před zahájením přípravy pokrmu, že nádobí, které používáte,je určeno pro mikrovlnné trouby a
mikrovlny skrze něj mohou pronikat.
Když vkládáte pokrmy a příslušenstvído mikrovlnné trouby, zajistěte, aby nebyly ve styku s vnitřním povrchem
trouby.
To je obzvlášť důležité v případě příslušenství vyrobeného z kovu nebo s kovovými částmi.
Pokud příslušenství obsahující které při provozu do styku s vnitřkem trouby, může dojít k jiskření a poškození
trouby.
Vždy se před zahájením přípravy přesvědčte, že otočný talíř se může v troubě otáčet. Pokud se otočný talíř
volně neotáčí, měli byste použít menší nádobu nebo použít funkci zastavit otočný talíř (viz Větší nádoba).
Držák otočného talíře
Pod otočný talíř vkládejte držák otočného talíře. Na otočný talíř nikdy nepokládejte žádné jiné nádobí.
• Vložte držák otočného talíře do trouby.
Skleněný otočný talíř
Používejte otočný skleněný talíř bez ohledu na to, jakou funkci přípravy pokrmu jste zvolili. Je
určen k zachycení odkapávajících šťáv a částí pokrmů, které by jinak ulpěly a znečistily vnitřek trouby.
• Položte otočný talíř na držák otočného talíře.
PAŘÁK
Pařák připravuje jídla pomocí zvláštní funkce (PÁRA). Pokud připravujete ryby nebo zeleninu,
položte jídlo na střední mřížku. Středovou mřížku nepoužívejte, když připravujete taková jídla
jako těstoviny, rýže nebo fazole. Pařák vždy pokládejte na skleněný otočný talíř

Poklička
Mřížka
Mísa

DRÁTĚNÝ STOJAN
Vysoký drátěný stojan používejte, když připravujete jídla na grilu nebo používáte kombinovanou funkci
gril + mikrovlnná trouba.
Nízký drátěný stojan používejte, když připravujete jídla pomocí horkovzdušné trouby nebo
kombinované funkce horkovzdušná trouba + mikrovlnná trouba.
TALÍŘ CRISP
Pokrm položte přímo na talíř Crisp. Talíř Crisp můžete před použitím předehřát (max. 3 minuty).
Při použití talíře Crisp vždy používejte skleněný otočný talíř jako podložku.
Na talíř Crisp nikdy nepokládejte žádné nádoby, protože se zahřeje na vysokou teplotu a mohl by snadno
nádoby poškodit.
DRŽÁK TALÍŘE CRISP
Držák talíře Crisp používejte k vyjmutí horkého talíře Crisp z trouby.
KRYT TALÍŘE(příslušenství prodávané zvlášť)
Kryt se používá k přikrytí pokrmu při přípravě jídla a jeho ohřevu pomocí mikrovln a pomáhá omezit
prskání, zabraňuje vysušení pokrmu a snižuje dobu potřebnou k přípravě/ohřevu.
KRYT používejte ke dvoustupňovému ohřevu.
PEČÍCÍ PLECH(příslušenství prodávané zvlášť)
Pečící plech používejte pouze, když pokrmy připravujete v horkovzdušné troubě. Nikdy jej
nepoužívejte v kombinaci s funkcí mikrovlnné trouby.
• Položte pečící plech na běžec plechu uvnitř trouby.
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ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Nebudete-li troubu udržovat čistou a suchou, může dojít k poškození povrchu
a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné
situace a riziku požáru.
Nepoužívejte drsné kovové houbičky, čisticí prostředky s drsnými částicemi,
kovové drátěnky, hadříky s čisticí drtí apod., které mohou poškodit ovládací
panel, vnitřní i vnější plochy trouby. Používejte hadřík namočený do
neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým
prostředkem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna nastříkejte
vždy na papírový ubrousek.
V pravidelných intervalech, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte
otočný talíř, držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.
Mikrovlnnou troubu nečistěte parním čisticím zařízením.
K čištění vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dveří a jejich těsnění
používejte měkký a vlhký hadřík namočený do roztoku jemného čisticího
prostředku.
Trouba by měla být pravidelně čištěna a měly by být odstraňovány jakékoliv
naschlé zbytky jídel.
Jedinou údržbou, kterou je třeba obvykle provádět, je čištění. Čištění provádějte, pouze je-li trouba odpojena od
elektrické sítě.
Nikdy jej nestříkejte přímo na troubu.
Konstrukce trouby umožňuje provoz jen s řádně usazeným otočným talířem.
Nezapínejte mikrovlnnou troubu, pokud jste vyjmuli otočný talíř k čištění.
Zabraňte tvoření mastných usazenin nebo usazování zbytků jídla kolem dveří.V případě špatně odstranitelných
skvrn nechejte v troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 až 3 minut. Nečistota vlivem páry změkne.
Nepříjemný zápach v troubě lze odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte jej do
trouby na skleněný otočný talíř a necháte vřít po dobu několika minut.
Topný článek grilu není třeba čistit, protože intenzívní žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel. Pravidelně však
čistěte horní stěnu trouby za článkem. Omývejte ji měkkým a vlhkým hadříkem namočeným do neutrálního
čisticího prostředku.
Pokud funkci Gril nepoužíváte pravidelně, jednou za měsíc ji nejméně na 10 minut zapněte, aby se spálily
všechny usazeniny a snížilo riziko vzniku požáru.
NEVHODNÉ DO MYČKY:
Talíř Crisp je třeba mýt ve vlažné vodě s jemným mycím prostředkem. Velmi znečištěné části lze vyčistit drsným
hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
Před čištěním vždy nechejte talíř Crisp vychladnout.
Nenamáčejte ani neoplachujte talíř Crisp ve vodě, je-li ještě horký. Rychlé ochlazení by jej mohlo poškodit.
Nepoužívejte drátěnky. Mohly by povrch talíře poškrábat.
VHODNÉ DO MYČKY:
• Držák otočného talíře
• Mřížka
• Držák talíře Crisp
• Skleněný otočný talíř
• Pařák
• Pečicí plech (příslušenství se prodává odděleně)
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TLAČÍTKO MIKROVLNNÉHO
Vaření Používáse k volbě funkce mikrovlnné trouby.

TLAČÍTKO GRIL
Používá se k volbě funkce gril.

TLAČÍTKO CRISP
Používá se k volbě funkce 6. smysl Crisp.

TLAČÍTKO HORKOVZDUŠNÉ TROUBY
Používá se k volbě funkce horkovzdušné trouby.

TLAČÍTKO OHŘEVU.
Používá se k volbě funkce 6. smysl ohřevu.

TLAČÍTKO ROZMRAZOVÁNÍ
Používá se k volbě funkce 6. smysl rozmrazování.

TLAČÍTKO PÁRA
Používá se k volbě funkce 6. smysl vaření v
páře.

















TLAČÍTKO STOP STISKNUTÍM
Vypnete nebo obnovíte jakoukoliv funkci trouby.















TLAČÍTKO ČASOVAČE
Používejte je k nastavení kuchyňského časovače.
DIGITÁLNÍ DISPLEJ NA
Displeji se zobrazuje čas ve 24hodinovém formátu a symboly indikátorů.
TLAČÍTKO JET START
Výrobek zapnut: potvrďte funkční parametr a pak
spusťte proces přípravy jídla.
Spotřebič je vypnutý: aktivujte funkci Jet Start.





TLAČÍTKO MENU SMYSL
Používá se k volbě automatických receptů.



TLAČÍTKO ROZMRAZOVÁNÍ CHLEBA
Používá se k volbě funkce 6TÝ smysl rozmrazování pečiva.

•Kombinace horkovzdušná trouba + mikrovlnná
trouba.





•Kombinace gril + mikrovlnná trouba

•Horký vzduch







TLAČÍTKO ZASTAVENÍ OTOČNÉHO TALÍŘE
Tuto funkci používejte, pokud potřebujete připravovat jídlo ve velmi velké nádobě, která by se
v troubě nemohla volně otáčet. Funguje jen při
volbě následujících funkcí spotřebiče:









OTOČNÉ TLAČÍTKO
Podle různýchfunkcí, jeho otáčením volte:
• Hladinu výkonu mikrovlnné trouby
• Dobu přípravy pokrmu
• Hmotnost
• Teplotu
• Druh/kategorii pokrmu

TLAČÍTKO POTVRZENÍ
Spotřebič je zapnutý: potvrďte parametr funkce
a pak spusťte proces přípravy jídla.
Spotřebič je vypnutý: aktivujte funkci Jet Start.







KOMBINOVANÉ TLAČÍTKO
Používejte k volbě kombinované funkce gril +
mikrovlnná trouba / kombinovaná funkce horkovzdušná trouba + mikrovlnná trouba.











OVLÁDACÍ PANEL

POHOTOVOSTNÍ REŽIM
Po stisknutí tlačítka Stop, nebo pokud uživatel neuskuteční žádnou interakci se spotřebičem po určitou dobu,
přejde trouba do pohotovostního režimu.
Je-li spotřebič v pohotovostním režimu, na displeji jsou zobrazeny hodiny (nebo prázdný, pokud nebyly hodiny
nastaveny. Nastavení hodin viz kapitola Hodiny). Otáčejte otočným tlačítkem nebo stiskněte jakékoliv tlačítko,
abyste ukončili pohotovostní režim.

OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA
Tato automatická bezpečnostní funkce se aktivuje
minutu po přepnutí trouby do pohotovostního režimu.
(viz kapitola Pohotovostní režim, kde jsou uvedeny
podrobnosti).

Je-li aktivní bezpečnostní funkce, je třeba otevřít a
zavřít dveře, aby se trouba mohla spustit, jinak se na
displeji objeví slovo„dveře“.

Dveře

POZASTAVENÍ UKONČENÍ
Pokud nechcete v přípravě pokrmu pokračovat,
můžete:
Vyjměte jídlo, zavřete dveře a stiskněte tlačítko STOP.
Po skončení přípravy pokrmu:
Po dokončení tepelné úpravy bude po dobu 10 minut
znít jednou za minutu zvukový signál. Stiskněte
tlačítko STOP nebo otevřete dveře a zrušte tak signál.

K pozastavení přípravy pokrmu:
Proces přípravy pokrmu může být pozastaven
otevřením dveří, abyste mohli zkontrolovat, otočit
nebo promíchat pokrm. Nastavení bude zachováno
po dobu 10 minut.
Chcete-li pokračovat v přípravě pokrmu:
Zavřete dvířka a stiskněte JEDNOU tlačítko Jet Start
nebo Potvrzení. Proces tepelné úpravy se obnoví od
okamžiku, kdy byl přerušen.
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Poznámka: Trouba uchová nastavení po dobu 60
sekund, pokud dveře po skončení přípravy pokrmu
otevřete a zase je zavřete.
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VLOŽIT/PROMÍCHAT/OTOČIT POKRM

V závislosti na zvolené funkci může být potřeba v průběhu přípravy jídla vložit/promíchat/otočit pokrm. V těchto
případech se provoz trouby zastaví a spotřebič vás vyzve, abyste provedli požadovaný úkon.
Pokud k takové výzvě dojde, měli byste:
 Otevřít dveře.
 vložit, promíchat nebo otočit pokrm (v závislosti na tom, co se požaduje)
 Zavřít dveře a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Potvrzení / Jet Start.
Poznámky:
- Pokud nedojde k otevření dveří do dvou minut od výzvy ke vložení pokrmu, trouba přejde do pohotovostního
režimu.
- Pokud nedojde k otevření dveří do dvou minut od výzvy k promíchání nebo otočení pokrmu, bude trouba
pokračovat v režimu nastavené funkce přípravy (v tomto případě nemusejí být konečné výsledky přípravy jídla
optimální).

HODINY
Při prvním připojení trouby k síti,nebo po výpadku proudu, zadá spotřebič nastavení hodin. Nejsou-li hodiny
nastaveny, na displeji seobjevímísto hodin prázdný.
Hodiny můžete nastavit kdykoliv: držte tlačítko časovače stisknuté po dobu několika sekund, je-li spotřebič
v pohotovostním režimu (viz kapitola Pohotovostní režim).






Číslice hodin blikají. Otáčejte otočným tlačítkema nastavte tak hodiny.
Stiskněte potvrzovací tlačítko:číslice minut začne blikat.
Otáčejte otočným tlačítkema nastavte tak minuty.
Znovu stiskněte potvrzovací tlačítko.

Hodiny jsou nastaveny a jsou v provozu.
Pokud stiskněte tlačítko STOP v režimu nastavení hodin, hodiny se deaktivují a na displeji se objeví prázdný.

CZ
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ZASTAVENÍ OTOČNÉHO TALÍŘE
Abyste dosáhli nejlepších možných výsledků, musí se při přípravě pokrmu skleněný otočný talíř otáčet.
Nicméně pokud potřebujete použít velmi velkou nádobu, která by se nemohla volně otáčet uvnitř trouby, je
možné otáčení skleněného otočného talíře zastavit pomocí funkce Zastavit otočný talíř.
Tuto funkci je možné použít pouze s následujícími režimy přípravy pokrmu:
- Horký vzduch
- Kombinace grilu a mikrovlnné trouby
- Kombinovaná funkce horkovzdušná trouba + mikrovlnná trouba

TEPELNÉ ÚPRAVY ČASOVAČ
Tuto funkci použijte,potřebujte-li použít kuchyňskou minutku k přesnému odměření času pro různé účely, např.
při kynutí těsta před pečením, apod.
Mějte na paměti, že kuchyňský časovač neaktivuje žádný cyklus přípravy jídla.





KDYŽ je spotřebič v pohotovostním režimu,(viz kapitola Pohotovostní režim), stiskněte tlačítko časovače.
Otáčením otočného tlačítka nastavte odměřovaný čas v minutách.
STISKNĚTE potvrzovací tlačítko/tlačítko časovače. Funkce se spustí.

Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál.
Poznámka: po spuštění časovače je možné spustit funkci přípravy pokrmu. V tomto případě se po stisku tlačítka
časovače na displeji objeví na několik sekund čas zbývající do skončení odpočtu na časovači.
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MICROWAVE (MIKROVLNNÁ TROUBA)
Funkce mikrovlnné trouby umožňuje rychle připravovat nebo ohřívat jídlo a nápoje.
Doporučené
příslušenství:

Kryt talíře (prodává se odděleně)

 Stiskněte tlačítko Microwave.
 Otočte otočným tlačítkem a nastavte výkon (viz tabulka níže).
 Stiskněte potvrzovací tlačítko.
 Otáčejte otočným tlačítkem a nastavte čas.
 Stiskněte Potvrzující tlačítko /tlačítko Jet Start. Funkce se spustí.
JAKMILE BYL PROCES TEPELNÉ ÚPRAVY ZAHÁJEN:

Chcete-li upravit výkon: stiskněte tlačítko Microwave a otáčejte otočným tlačítkem tak, abyste změnili hodnotu.
Chcete-li zkrátit/prodloužit čas: otáčejte otočným tlačítkem, nebo stiskněte tlačítko Jet Start/Potvrzovací tlačítko
a prodlužte tím dobu přípravy pokrmu o 30 sekund.
VÝKON

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

950 W

Ohřívání nápojů, vody , řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody.
Pokud pokrm obsahuje vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.

750 W

Tepelná úprava ryb, masa, zeleniny, apod.

650 W

Tepelná úprava pokrmů, které nelze míchat.

500 W
350 W
160 W
90 W

Šetrnější tepelná úpravanapříkladomáčky s vysokým obsahem bílkovin, sýrová a vaječná jídla a dokončení přípravy dušených mas se zeleninou.
Dušení masa se zeleninou, rozpouštění másla.
Rozmrazování.
Měkčení másla, sýrů, zmrzliny a čokolády.

CZ
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JET START
Tato funkce slouží k rychlému ohřevu potravin s vysokým obsahem vody, jako řídkých polévek, kávy nebo čaje.



Stiskněte tlačítko Jet Start.

Stiskem tlačítka Jet Start se spustí funkce mikrovlnné trouby na maximální výkon po dobu 30 sekund a
každým dalším stiskem tlačítka Start se doba přípravy pokrmu prodlouží o 30 sekund.
Po spuštění funkce můžete k prodloužení nebo zkrácení času přípravy pokrmu také využít otočné tlačítko.

GRILL (GRIL)
Tato funkce využívá výkonný křemíkový gril k pečení pokrmů, který vytváří efekt grilování nebo zapékání.
Funkce grilu také umožňuje pečení takových jídel, jako jsou sýrové tousty, horké sendviče, bramborové krokety,
párky, zelenina.
Vyhrazené
příslušenství:





Vysoký stojan

Stiskněte tlačítko Grill.
Otáčejte otočným tlačítkem a nastavte tak čas.
Stiskněte potvrzovací tlačítko/ tlačítko Jet Start. Funkce se spustí.
Rady a doporučení:
• Jídla jako sýr, toasty, steaky a párky umístěte na vysoký drátěný stojan.
• Přesvědčte se, že nádobí, které používáte v kombinaci s touto funkcí, je odolné proti vysokým teplotám.
• Při grilování nepoužívejte kuchyňské náčiní z plastu. Rozpustí se. Vhodné nejsou ani předměty ze dřeva
nebo papíru.
• Buďte opatrní, nedotýkejte se horní stěny nad grilovacím tělesem.
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CRISP
Tato exkluzivní funkce Whirlpool umožňuje dosahovat propečení horního i dolního povrchu pokrmu dozlatova.
Pomocí kombinace mikrovlnné trouby a grilu dosáhne talíř Crisp rychle správné teploty a začne do křupava
opékat pokrm.
Při volbě funkce Crisp je nutno použití následující příslušenství:
- talíř Crisp
- držák talíře Crisp k manipulaci s horkým talířem Crisp.
Tuto funkci používejte k ohřevu a přípravě pizzy, quiche a dalších pokrmů obsahujících těsto. Je vhodná také pro
přípravu smažených vajec se slaninou, párků, brambor, smažených hranolků, hamburgerů a dalších mas atd.
bez přidání oleje (nebo s přidáním jen velmi malého množství oleje).
Vyhrazené
příslušenství:





Talíř Crisp

Držák talíře Crisp

Stiskněte tlačítko Crisp.
Pomocí otočného tlačítka nastavte dobu přípravy pokrmu.
Stiskněte potvrzovací tlačítko / tlačítko Start. Funkce se spustí.

Talíř Crisp používejte pouze jen v kombinaci s touto funkcí. Jiné talíře Crisp, které jsou k dispozici na trhu, vám
neumožní dosáhnout tak dobrých výsledků v kombinaci s touto funkcí.
Rady a doporučení:
• Přesvědčte se, že je talíř Crisp správně umístěn ve středu skleněného otočného talíře.
• Trouba a talíř Crisp se při spuštění této funkce silně zahřívají.
• Nepokládejte horký talíř Crisp na jakýkoliv povrch, který je citlivý na teplo.
• Buďte opatrní, nedotýkejte se horní stěny nad grilovacím tělesem.
• Talíř Crisp vyndávejte z trouby s pomocí držáku talíře Crisp.
• Před započetím přípravy pokrmu, který nevyžaduje dlouhou dobu přípravy (pizza, koláče…) doporučujeme
předem (2 – 3 minuty) předehřát talíř Crisp.

CZ
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FORCED AIR (HORKOVZDUŠNÁ TROUBA)
Tato funkce vám umožňuje připravovat jídla pečená v troubě. S využitím výkonného topného tělesa a ventilátoru
je cyklus přípravy jídla stejný jako v tradiční troubě. Tuto funkci požívejte k přípravě sněhových pusinek,
sladkého pečiva, koláčů, suflé, drůbeže a pečených mas.
Funkci horkovzdušné trouby je možné také použít s nebo bez předohřevu. Ve fázi předohřevu se používá větrák
a gril k předehřátí trouby před zahájením přípravy jídla, aby bylo dosaženo co nejlepších možných výsledků.
Vyhrazené
příslušenství:

Nízký stojan

1: S PŘEDOHŘEVEM:







Stiskněte tlačítko Forced Air.
Otočným tlačítkem nastavte teplotu a stiskněte potvrzovací tlačítko.
Na displeji se objeví text „Pre“ (Předohřev): stiskem potvrzovacího tlačítka spustíte cyklus předehřevu
(na displeji se objeví text „Předohřev“). Po dosažení teploty vás spotřebič vyzve, abyste do něj vložili
pokrm.
Vložte pokrm, pak otočným tlačítkem nastavte čas.
StiskněteTlačítko Jet Start. Funkce se spustí.

2: BEZ PŘEDOHŘEVU:






Stiskněte tlačítko Forced Air.
Otočným tlačítkem nastavte teplotu a stiskněte potvrzovací tlačítko.
Na displeji se objeví text „Pre“ (Předohřev): chcete-li vynechat cyklus předehřevu, nesmíte stisknout
potvrzovací tlačítko, jen nastavte otočným tlačítkem dobu přípravy pokrmu.
Stiskněte tlačítko Jet Start. Funkce se spustí..

PO SPUŠTĚNÍ PROCESU PŘÍPRAVY POKRMU:
Chcete-li upravit teplotu: stiskněte tlačítko Forced Air a nastavte hodnotu otáčením otočného tlačítk.
Chcete-li prodloužit/zkrátit čas: otáčejte otočným tlačítkem nebo stiskněte tlačítko Jet Start / potvrzovací tlačítko
a zvyšte tak dobu přípravy pokrmu o 30 sekund.
Rady a doporučení:
• Pokrm položte na nízký drátěný stojan, aby vzduch mohl okolo něj řádně obíhat.
• Přesvědčte se,že kuchyňské náčiní, které používáte v kombinaci s touto funkcí, je určeno do mikrovlnné
trouby.
• Používejte talíř Crisp jako plech na pečení malých věcí, jako jsou sušenky nebo muffiny. Plech položte na
nízký drátěný stojan.
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6TH SENSE REHEAT (6. SMYSL OHŘEV)
Tato funkce umožňuje automaticky ohřívat jídla. Mikrovlnná trouba automaticky vypočte potřebný mikrovlnný
výkon a dobu potřebnou k dosažení nejlepších výsledků v co nejkratší době.
Tuto funkci používejte k ohřevu hotových zmrazených, chlazených jídel nebo pokrmů při pokojové teplotě.
Položte jídlo na mísu nebo talíř určený do mikrovlnné trouby, který je odolný vůči vysokým teplotám.
Doporučené
příslušenství:




Kryt talíře (prodává se odděleně)

Stiskněte tlačítko Reheat. Na displeji se objeví text „Heat“ (Vysoká teplota).
Stiskněte Potvrzovací tlačítko /tlačítko Jet Start. Funkce se spustí.
Rady a doporučení:
• Pokud používáte tuto funkci, čistá hmotnost by měla být v rozmezí 250 g – 600 g.
• Před použitím této funkce se přesvědčte, že má trouba pokojovou teplotu, aby bylo dosaženo nejlepších
výsledků.
• Uspořádejte pokrm tak, aby jeho silnější a hustější části byly při okraji talíře a tenčí nebo méně husté části
uprostřed talíře.
• Tenké plátky masa položte jeden na druhý nebo je proložte.
• Silnější plátky, jako je sekaná nebo párky, se pokládají vedle sebe.
• Počkáte-li 1 až 2 minuty před podáním ohřátého jídla, výsledky budou lepší, zejména u zmraženého jídla.
• Plastová fólie by měla být propíchnuta vidličkou, aby se uvolnil tlak a předešlo se vystříknutí, protože se
v jídle při přípravě hromadí pára.

CZ
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6TH SENSE DEFROST (6. SMYSL ROZMRAZOVÁNÍ)
Tato funkce vám umožní rychle automaticky rozmrazovat jídlo.
Tuto funkci používejte k rozmrazování masa, drůbeže, ryb, zeleniny nebo pečiva.




Stiskněte tlačítko Defrost.
Otáčejte otočným tlačítkem a zvolte tak druh pokrmu (viz tabulka níže) a stiskněte potvrzovací tlačítko k
potvrzení volby.



Otáčejte otočným tlačítkem a nastavte hmotnost pokrmu, který má být rozmrazena stiskněte potvrzovací
tlačítko k potvrzení.



Stiskněte Potvrzovací tlačítko /tlačítko Jet Start. Funkce se spustí.
KATEGORIE POTRAVIN

HMOTNOST

1
2
3
4
5

Maso (Meat)

100 g – 2 kg

Kuře

100 g – 2 kg

Ryby (Fish)

100 g – 2 kg

Zelenina (Vegetables)

100 g – 2 kg

Chléb (Bread)

100 g – 2 kg

Rady a doporučení:
• Abyste dosáhli nejlepších výsledků, doporučujeme jídla rozmrazovat přímo na skleněném otočném talíři.
Je-li to potřebné, je možné použít nádobu z lehkého plastu, která je určena do mikrovlnné trouby.
• Při přípravě jídel, která nejsou uvedena v této tabulcea pokud je jejich hmotnost vyšší nebo nižší než
doporučená, byste mělipoužívat funkci mikrovlnné trouby s nastavením na 160 W..
• Pokud je jídlo teplejší než teplota hlubokého zmrazení (-18 °C), zvolte nižší hmotnost jídla.
• Je-li jídlo chladnější než teplota hlubokého zmrazení (-18 °C), zvolte vyšší hmotnost jídla.
• Vařená a dušená jídla masové šťávy se rozmrazují lépe, pokud se v průběhu rozmrazování míchají.
• Oddělte od sebe kusy pokrmu, když začnou měknout. Jednotlivé plátky se rozmrazí snadněji.
• Podrobnosti potřebné ke vkládání/míchání/otáčení pokrmu viz tabulka na straně 11.
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6TH SENSE STEAM (6. SMYSL VAŘENÍ V PÁŘE)
Tato funkce vám umožňuje připravovat chutné a zdravé pokrmy pomocí vaření v páře. Pomocí této funkce vařte
v páře taková jídla, jako je zelenina a ryby.
S výrobkem dodané příslušenství pařáku musí být využíváno vždy v kombinaci s touto funkcí.
Tato funkce se skládá ze dvou fází.
• V první fázi se rychle přivede voda do teploty varu.
• Druhá fáze automaticky upraví teplotu tak, aby docházelo k pomalému vaření a nedošlo k přehřátí. Na displeji
se v této fázi objeví doba přípravy v páře s odpočtem.
Vyhrazené
příslušenství:





Poklička
Mřížka
Mísa

Pařák

Stiskněte tlačítko Steam.
Pomocí otočného tlačítka nastavte dobu přípravy pokrmu.(Není-li nastaven čas, program bude spuštěn jen
tak dlouho, dokud nebude dosaženo teploty varu, pak se vypne).
Stiskněte Potvrzovací tlačítko /tlačítko Jet Start. Funkce se spustí.

Příprava zeleniny
Zeleninu položte doprostřed mřížky. Nalijte 50 – 100 ml vody do spodní části. Přikryjte krytem a nastavte čas.
Měkká zelenina jako brokolice a pórek vyžaduje 2 – 3 minuty přípravy.
Tvrdší zelenina, jako je mrkev a brambory, vyžaduje 4 – 5 minut přípravy.
Příprava ryb:
Nalijte vodu až k rysce „Pára“ uvnitř spodní části (základny) pařáku (cca 100 ml).
Rybu položte na střed mřížky, překryjte krytem a nastavte dobu přípravy.

Rady a doporučení:
• Pařák je určen výhradně k použití v kombinaci s funkcí mikrovlnné trouby!
• Nikdy nepoužívejte pařák v kombinaci se žádnou jinou funkcí. Pokud jej použijete s jinou funkcí, může to
vést k poškození.
• Pařák vždy pokládejte na skleněný otočný talíř.

CZ
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COMBI GRILL + MICROWAVE
(KOMBINOVANÁ FUNKCE GRIL + MIKROVLNNÁ TROUBA)
Tato funkce kombinuje zahřívání pomocí grilu a mikrovln, což vám umožňuje zkrátit dobu zapékání.
Vyhrazené
příslušenství:

Vysoký stojan




Stiskněte tlačítko Combi.





Otáčejte otočným tlačítkem a nastavte tak výkon (viz tabulka níže) a stiskněte potvrzovací tlačítko.

NA DISPLEJIse objeví číslo „1“ odpovídající kombinované funkci gril + mikrovlnná trouba. Stiskněte
potvrzovací tlačítko.
Nastavte čas otočným tlačítkem.
Stiskněte Potvrzovací tlačítko /tlačítko Jet Start. Funkce se spustí.

JAKMILE BYL ZAHÁJEN PROCES TEPELNÉ ÚPRAVY:
Chcete-li nastavit výkon mikrovlnné trouby: stiskněte tlačítko Microwave a otáčením otočného tlačítka upravte na
příslušnou hodnotu.
Chcete-li zkrátit/prodloužit čas: otáčejte otočným tlačítkem, nebo stiskněte tlačítko Jet Start/Potvrzovací tlačítko
a prodlužte tím dobu přípravy pokrmu o 30 sekund.
HLADINA
VÝKONU
650 W
500 W
350 W
160 W
90 W

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
Zelenina (Vegetables)
Drůbež a lasagně
Ryby (Fish)
Maso (Meat)
Zapékané ovoce

Rady a doporučení:
• Nenechávejte dveře trouby dlouho otevřené,je-li zapnutý gril, protože tím by se snížila teplota.
• Pokud připravujte velké zapékané pokrmy, které vyžadují zastavení otočného talíře, nádobu s pokrmem
otočte zhruba v polovině doby přípravy. To je potřebné k tomu, aby se jídlo správně vybarvilo po celém
svém povrchu.
• Přesvědčte se, že nádobí, které používáte, je určeno do mikrovlnné trouby a je odolné vůči vysokým
teplotám, pokud používáte tuto funkci.
• Při grilování nepoužívejte kuchyňské náčiní z plastu. Rozpustí se. Vhodné nejsou ani předměty ze dřeva
nebo papíru.
• Buďte opatrní, nedotýkejte se horní stěny nad grilovacím tělesem.
20
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COMBI FORCED AIR + MICROWAVE
(KOMBINACE FUNKCÍ HORKOVZDUŠNÁ TROUBA + MIKROVLNNÁ TROUBA)
Tato funkce je kombinací mikrovlnné trouby a horkovzdušné trouby, což vám umožňuje připravovat pečená jídla
za kratší dobu.
Kombinace horkovzdušné trouby a mikrovlnné trouby vám umožňuje připravovat taková jídla, jako jsou pečená
masa, brambory ve slupce, předvařená mražená jídla, ryby, koláče a sladké pečivo.
Vyhrazené
příslušenství:

Nízký stojan




Stiskněte tlačítko Combi.






Otočným tlačítkem nastavte teplotu a stiskněte potvrzovací tlačítko.

Na displeji se objeví číslo „1“ odpovídající kombinované funkci gril + mikrovlnná trouba. Otáčejte otočným
tlačítkem a zvolte tak číslo „2“ odpovídající kombinované funkci horkovzdušná trouba + mikrovlnná trouba,
pak stiskněte potvrzovací tlačítko.

Otáčejte otočným tlačítkem a nastavte výkon (viz tabulka níže) a stiskněte potvrzovací tlačítko.
Otáčejte otočným tlačítkem a nastavte tak čas.
Stiskněte tlačítko Jet Start. Funkce se spustí.

JAKMILE BYL ZAHÁJEN PROCES TEPELNÉ ÚPRAVY:
Chcete-li upravit teplotu/výkon: stiskněte tlačítko Forced Air a nastavte teplotu otáčením otočného tlačítka.
Chcete-li prodloužit/zkrátit čas: otáčejte otočným tlačítkem, nebo stiskněte tlačítko Jet Start/potvrzovací tlačítko a
zvyšte tak dobu přípravy pokrmu o 30 sekund.
Výkon
350 W
160 W
90 W

Doporučené použití:
PřípravaDrůbež, brambory ve slupce,
lasagne a ryby
PřípravaPečená masa a ovocné koláče
PřípravaKoláče a sladké pečivo

Rady a doporučení:
• Položte jídlo na nízký drátěný stojan, aby mohl vzduch volně obíhat okolo pokrmu.
• Přesvědčte se, že nádobí, které používáte, je určeno do mikrovlnné trouby a je odolné vůči vysokým
teplotám, pokud používáte tuto funkci.

CZ
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6TH SENSE BREAD DEFROST (6. SMYSL ROZMRAZOVÁNÍ PEČIVA)
Tato exkluzivní funkce Whirlpool vám umožňuje rozmrazovat zmrazené pečivo. Pokud zkombinuje technologie
rozmrazování a Crisp, vaše pečivo bude chutnat jako čerstvě upečené.
Tuto funkci používejte k rychlému rozmrazení a ohřevu zmrazených rohlíků, baget a croissantů.
6. smysl rozmrazování můžete použít, pokud je hmotnost v rozmezí 50 g – 400 g.
Při nastavení této funkce musíte použít následující příslušenství:
- talíř Crisp
- Držák talíře Crisp k manipulaci s horkým talířem Crisp.
Vyhrazené
příslušenství:





Talíř Crisp

Držák talíře Crisp

Vložte prázdný talíř Crisp a stiskněte tlačítko Bread Defrost.

Otočným tlačítkem zvolte hmotnost pečiva, které má být rozmrazeno.
Stiskněte potvrzovací tlačítko. Spustí se cyklus předehřevu a na displeji se objeví text „Předohřev“. Po dosažení teploty se na displeji objeví text„Vložte pokrm“ jako výzva k tomu, abyste do trouby vložili jídlo.
Vložte pečivo na předehřátý talíř Crisp..



Stiskněte tlačítko Jet Start. Funkce se spustí.

Rady a doporučení:
• Přesvědčte se, že je talíř Crisp správně položen ve středu skleněného otočného talíře.
• Trouba a talíř Crisp se při spuštění této funkce silně zahřívají.
• Nepokládejte horký talíř Crisp na jakýkoliv povrch, který je citlivý na teplo.
• K vyjmutí horkého talíře Crisp používejte kuchyňskou chňapku nebo držák talíře Crisp.
• Používejte pouze dodaný talíř Crisp, pokud používáte tuto funkci. Jiné talíře Crisp, které je možno koupit
na trhu, nepovedou v kombinaci s touto funkcí ke správným výsledkům.
• Podrobnosti požadované ke vložení/míchání/otáčení jídel viz tabulka na straně 11.
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6TH SENSE MENU (6. SMYSL MENU)
6. smysl Menu je jednoduchý a intuitivní návod nabízející automatické recepty, které vždy zaručují dokonalé
výsledky.
Toto Menu používejte k přípravě jídel, která jsou uvedena v následujících tabulkách. Jednoduše si zvolte recept
a postupujte podle pokynů, které se objeví na displeji: 6tý smysl Menu automaticky nastaví parametry přípravy
jídel tak, aby výsledky byly co nejlepší.







StiskněteTlačítko Menu.
Otáčením otočného tlačítka zvolte číslo receptu(viz tabulka níže).
Stiskněte potvrzovací tlačítko a potvrďte.
V závislosti na zvoleném receptu se může na displeji objevit výzva, abyste nastavili čas/množství/
hmotnost. Pomocí otočného tlačítka a potvrzovacího tlačítka zadejte požadované hodnoty.
Stiskněte potvrzovací tlačítko / tlačítko Start. Funkce se spustí.
Rady a doporučení:
• Pro přípravu velkých množství/kusů jídel, jako jsou pečeně a v troubě pečené ryby se doporučuje doba
pečení 8 – 10 minut.
• Pro přípravu jídel, jako je zelenina, hot dog a v páře připravované ryby se doporučuje doba přípravy 2 – 3
minuty.
• Podrobnosti požadované ke vložení/míchání/otáčení jídel viz tabulka na straně 11.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nádobí určené do
mikrovlnné a běžné
trouby

Talíř Crisp

Pařák
(spodní část a
kryt)

Pařák

CZ

Nízký stojan

Vysoký stojan
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6TH SENSE MENU (6. SMYSL MENU)
KATEGORIE
PŘÍSLUŠENSTVÍ
POTRAVIN

MASO

KUŘE

RYBY A
MOŘSKÉ
PLODY

DRUH POKRMU

MNOŽSTVÍ

Okořeňte pečeni a vložte do předehřáté
trouby. Otočte maso, jakmile vás k tomu
trouba vyzve.
pečeni a vložte ji do chladné
g – Okořeňte
2. Jehněčí [pečeně] 1000
trouby. Pečeni otočte, jakmile vás k tomu
1500 g
trouba vyzve.
Potřete olejem a vložte do studené trouby.
3. Roštěná [gril]
2 – 4 kusy Otočte maso, jakmile vás k tomu trouba
vyzve. Okořeňte.
Okořeňte kuřecí křidélka. Potřete talíř Crisp
400 golejem. Jakmile je talíř Crisp předehřátý,
4. Křidélka [Crisp]
1000 g
vložte křidélka, otočte, jakmile vás k tomu
trouba vyzve.
Talíř Crisp lehce potřete olejem. Okořeňte
300 g –
filety a položte na předehřátý talíř Crisp.
5. Filety [Crisp]
1000 g
Otočte filety, jakmile vás k tomu trouba
vyzve.
Okořeňte a položte na mřížku pařáku.
g6. Rybí filety [Pára] 300
Přidejte 100 ml vody do spodní části a
800 g
přikryjte krytem.
1. Hovězí [pečeně]

800 –
1500 g

7. Zmrazená
zapékaná jídla
[Pečení]

600 g 1200 g

8. Zmražené obalované 200 g filety [Crisp]
600 g
9. Krevety [pára]

100 g –
400 g

10. Brambory
[Pečení]

200 g –
1000 g

g–
11. Rajčata [Pečení] 300
800 g

13.Brokolice [pára]

200 g –
500 g
200 g –
500 g

14.Americké brambory [Crisp]

300 g –
800 g

12. Mrkev [pára]
ZELENINA

Nádobí určené
do mikrovlnné a
běžné trouby
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PŘÍPRAVA

Talíř Crisp

Pařák
CZ

Odstraňte hliníkové fólie.
Potřete talíř Crisp olejem. Jídlo položte na
talíř Crisp, jakmile je předehřátý. Otočte
filety, jakmile vás k tomu trouba vyzve.
Položte 100 - 400 g krevet do spodní části,
přidejte 400 -700 ml vody do spodní části a
přikryjte krytem.
Vhodná velikost brambor: 200 – 300 g /kus.
Opláchněte a propíchněte. Otočte maso,
jakmile vás k tomu trouba vyzve.
Překrojte na poloviny, okořeňte a lehce
posypte sýrem.
Položte na mřížku pařáku. Přidejte 100 ml
vody do spodní části a přikryjte krytem.
Položte na mřížku pařáku. Přidejte 100 ml
vody do spodní části a přikryjte krytem.
Brambory oloupejte a nakrájejte. Okořeňte
a lehce potřete olejem talíř Crisp + povrch
lehce pokapejte olejem. Jakmile vás k tomu
trouba vyzve, promíchejte.

Pařák
(spodní část
a kryt)

Nízký stojan

Vysoký stojan

6TH SENSE MENU (6. SMYSL MENU)
KATEGORIE
PŘÍSLUŠENSTVÍ DRUH POKRMU MNOŽSTVÍ
POTRAVIN

PIZZA A QUICHE

15. Domácí pizza
[Crisp]

1 dávka

16. Lotrinská quiche [Crisp]

1 dávka

17. Mražená pizza
se silným těstem
[Crisp]
18. Mražená tenká
pizza [Crisp]
19. Předpečená
zmrazená quiche
[Crisp]

20. Rýže [pára]
RÝŽE

Nádobí určené
do mikrovlnné a
běžné trouby

Talíř Crisp

PŘÍPRAVA
Připravte si těsto ze 150 ml vody, 15 g
čerstvých kvasnic, 200 – 225 g mouky, soli
a oleje. Nechejte vykynout. Rozválejte na
tukem potřený talíř Crisp a propíchněte. Na
povrch těsta položte rajčata, mozzarellu a
šunku.
Připravte těsto (250 g mouky, 150 g másla
+ 2.5 lžíce vody) nebo použijte polotovar.
(400 – 450 g) Obložte talíř Crisp těstem.
Propíchněte ho. Těsto předpečte. Jakmile
vás trouba vyzve, abyste přidali nádivku,
přidejte 200 g šunky a 175 g sýra a dolijte
směs 3 vajec a 300 ml smetany. Vložte
zpět do trouby a pokračujte v přípravě.

300 g 800 g

Odstraňte obal.

250 g –
500 g

Odstraňte obal.

200 g –
800 g

Odstraňte obal.

Vložte 1 – 4 porce rýže na dno (základ)
pařáku, přičemž jedna porce odpovídá 100
g. Dolijte osolenou vodu až k odpovídající
rysce uvnitř pařáku pod text „Rýže + voda“
(1 = 1 porce, 2 = 2 porce atd.). Překryjte
1 – 4 porce
krytem pařáku. Nepoužívejte středovou
mřížku pařáku.
Podle pokynu na displeji zvolte počet porcí,
které mají být uvařeny (L1 = 1 porce, L2 =
2 porce atd.).

Pařák
CZ

Pařák
(spodní část
a kryt)

Nízký stojan

Vysoký stojan
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6TH SENSE MENU (6. SMYSL MENU)
KATEGORIE
PŘÍSLUŠENSTVÍ
POTRAVIN

TĚSTOVINY
A LASAGNE

DEZERT

KOLÁŘE A
SLADKÉ PEČIVO

DRUH
POKRMU

PŘÍPRAVA

Vložte 1 – 3 porce těstovin na dno (základnu)
pařáku, přičemž každá porce odpovídá 70 g.
Dolijte osolenou vodu až k příslušné rysce
uvnitř pařáku pod text „Těstoviny + Voda“ ( 1
21. Těstoviny
1 – 3 porce = 1 porce, 2 = 2 porce atd.). Překryjte krytem
[pára]
pařáku. Nepoužívejte středovou mřížku pařáku.
Podle pokynu na displeji zvolte počet porcí,
které mají být uvařeny (L1 = 1 porce, L2 = 2
porce atd.).
22. Masové
Připravte si svůj oblíbený recept nebo
4 – 8 porcí
lasagne
postupujte podle receptu na obalu lasagní.
23. Zmrazené 500 g –
Odstraňte hliníkové fólie.
lasagne
1200 g
Pro přípravu 4 porcí zahřejte 100 ml smetany +
200 ml mléka. Ušlehejte 2 vejce + 2 žloutky se
třemi lžícemi cukru a 1 lžící vanilky. Vmíchejte
horkou tekutinu do vajec. Směs nalijte do 4
mističek (vhodných do mikrovlnné trouby a
24. Crème
odolných proti vysoké teplotě) a umístěte je
2 – 6 porcí
brûlée
na talíř Crisp. Svařte půl litru vody a nalijte
vedle nádob na talíř Crisp. Zapněte troubu a
po skončení přípravy nechejte vychladnout.
Povrch posypete hnědým cukrem nebo
použijte bílý cukr a pomocí hořáku lehce
zkaramelizujte.
Připravte těsto z 180 g mouky, 125 g másla
a 1 vejce. (nebo použijte polotovar). Obložte
25. Domácí
1 dávka
talíř Crisp těstem, propíchněte ho a naplňte
ovocný koláč
700 – 800 gramy jablek nakrájených na plátky,
promíchaných s cukrem a skořicí.
Na talíř Crisp vytvarujte jednu velkou nebo
26. Buchty [Crisp] 1 dávka
několik malých buchet.
Připravte směs podle receptu s celkovou
27. Piškotový
1 dávka
hmotností 700 – 800 g. Koláč vložte do trouby,
koláč
až když je předehřátá.

Nádobí určené
do mikrovlnné a
běžné trouby
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MNOŽSTVÍ

Talíř Crisp

Pařák
(spodní část
a kryt)

Pařák
CZ

Nízký stojan

Vysoký stojan

6TH SENSE MENU (6. SMYSL MENU)
KATEGORIE
PŘÍSLUŠENSTVÍ DRUH POKRMU MNOŽSTVÍ
POTRAVIN
28. Pražené oře- 50 g –
chy [Crisp]
200 g
RYCHLÁ
A PŘÍLEŽITOSTNÁ JÍDLA

29. Zmražené nuge- 250 g –
ty [Crisp]
600 g
30. Bramborové
300 g –
hranolky [Crisp] 600 g

Nádobí určené
do mikrovlnné a
běžné trouby

Talíř Crisp

Pařák
CZ

PŘÍPRAVA
Ořechy položte na předehřátý talíř
Crisp. Jakmile vás k tomu trouba vyzve,
promíchejte.
Nugety položte na předehřátý talíř Crisp.
Otočte maso, jakmile vás k tomu trouba
vyzve.
Před přípravou posypejte solí.

Pařák
(spodní část
a kryt)

Nízký stojan

Vysoký stojan
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POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Obal/krabicije možno zcela recyklovat, jak potvrzuje příslušný symbol. Postupuje podle místních pokynů
k likvidaci odpadů. Potenciálně nebezpečné materiály (platové sáčky, polystyren atd.) ukládejte mimo dosah
dětí.
Tento spotřebič je označen podle Evropské směrnice 2002/96/ES o elektrickém a elektronických zařízeních
(WEEE). Tím, že zajistíte řádnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním dopadům na
životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by jinak v opačném případě mohlo dojít.
Symbol na výrobku nebo na dokumentech dodaných s výrobkem naznačuje, že s tímto výrobkem nesmí být
nakládáno jako s komunálním odpadem. Výrobek musí být odevzdán na příslušné sběrné místo
k recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Likvidace se musí provést v souladu s místními předpisy upravujícími ochranu životního prostředí a
likvidaci odpadů.
Máte-li zájem o další podrobné informace o nakládání, obnovení a recyklaci tohoto výrobku,
obraťte se na svůj příslušný místní úřad, organizaci zajišťující likvidaci komunálního odpadu nebo
prodejnu, kde jste si výrobek koupili.
Před tím, než výrobek vyhodíte, odřízněte napájecí šňůru, aby spotřebič nemohl být připojen k síti.

V souladu s IEC 60705, edice 4, duben 2010
Mezinárodní elektrotechnická komise vypracovala normu pro srovnávací zkoušky tepelného výkonu různých
mikrovlnných trub. K této troubě doporučujeme následující:
Přibližný čas
14 MIN
6,5 MIN
13 MIN
28 - 30 MIN

Hladina výkonu
750 W
750 W
750 W
HORKOVZDUŠNÁ TROUBA 200°C + 350 W

12.3.5

700 G

25 MIN

HORKOVZDUŠNÁ TROUBA 200 °C + 90 W

12.3.6
13.3

1000 G
500 G

30 - 35 MIN
2 MIN 12 SEC

HORKOVZDUŠNÁ TROUBA 200 °C + 350 W
RYCHLÉ ROZMRAZOVÁNÍ

Nádoba
PYREX 3.227
PYREX 3.827
PYREX 3.838
PYREX 3.827
PYREX 3.827
PYREX 3.827

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Napájecí napětí
Jmenovitý příkon
Výkon mikrovlnné trouby
Gril
Horkovzdušná trouba
Příkon v pohotovostním režimu
Příkon v režimu vypnuto
Vnější rozměry (V x Š x H)

230 V /50 HZ
2200 W
1000 W
1200 W
1500 W
<2.0W
<0.5W
379 X 491 X 540

Vnitřní rozměry (V x Š x H)

210 X 395 X 370
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CZ

W 1 0 7 0 9 0 5 0 /A
CZ

Whirlpool je registrovaná ochranná známka společnosti Whirlpool, U.S.A.

Zkouška Množství
12.3.1
1000 G
12.3.2
475 G
12.3.3
900 G
12.3.4
1100 G

