STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

CZ

MCP 344

steam MENU
(nabídka pára)
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Displej
Tlačítko Favourite (Oblíbené)
Tlačítko Microwave (Mikrovlnná
trouba)
Tlačítko Grill (Gril)
Tlačítko Steam (Pára)
Tlačítko Stop / Clock (Hodiny)
Tlačítko
Tlačítko Auto Clean (Automatické čištění)
Tlačítko Jet Defrost
Tlačítko Plus
Tlačítko Minus
Tlačítko Jet Reheat
Tlačítko Jet Start
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Ikona Oblíbené
Ikona Jet Defrost
Ikona Jet Reheat
Ikona Nabídka Pára
Mikrovlnný výkon (watty)
Ikona Mikrovlnná trouba
Ikona Gril
Nnastavení hodin/výběr času
Výběr typu potraviny
Hmotnost (gramy)
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Speciální příslušenství:

Lid
Grid
Bowl
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Funkce Microwave (Mikrovlnná trouba) umožňuje rychle připravovat nebo ohřívat jídlo a nápoje.
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Opakovaným stisknutím tlačítka Steam (Pára)

nastavte typ potraviny (viz následující tabulka).

e

Stisknutím tlačítek Plus/Minus (Plus/Mínus)

r

Stiskněte tlačítko Jet Start. Funkce se spustí.

nastavte úroveň (podle tabulky porcí uvedené
výše).
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Stiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnná trouba). Na
displeji se zobrazí maximální výkon (800W) a ikona
wattů začne blikat.
Opakovaným stisknutím tlačítka Microwave
(Mikrovlnná trouba) upravte výkon (viz následující
tabulka).
Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte délku
přípravy.
Stisknutím tlačítka Jet Start zahajte přípravu.

Výkon

Doporučené použití:

800 W

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

650 W

Tepelná úpravaryb, masa, zeleniny, apod.

500 W

Šetrnější tepelná úpravanapř. omáček
s vysokým obsahem bílkovin, sýrových
a vaječných pokrmů a k dokončování
zapékaných jídel.

350 W

Dušení masa se zeleninou, rozpouštění
másla.

160 W

Rozmrazování.

90 W

Měkčení zmrzliny, másla a sýrů. Přihřívání.

Hmotnost
L1=70g L2=140g
L3=210g
L1=100g L2=200g
L3=300g L4=400g

P1

Těstoviny

P2

Rýže

P3

Brambory/kořenová
150 - 500g
zelenina

P4

Měkká zelenina

150 - 500g

P5

Mražená zelenina

150 - 500g

P6

Rybí filé

150 - 500g

P7

Kuřecí filety

150 - 500g

P8

Ovoce

150 - 500g

Kryt talíře
(v prodeji samostatně)

Doporučené příslušenství:

Tato funkce vám umožňuje připravovat chutné a zdravé
pokrmy pomocí vaření v páře. Pařák lze rovněž použít k
vaření těstovin a rýže.
q Stiskněte tlačítko Steam (Pára).

Druh POKRMU

10

Pařák

Microwave
(Mikrovlnná trouba)

Objevte všechna původní příslušenství Whirlpool! Jděte na svoji místní webovou stránku Whirlpool.
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JET reheat Menu
(Nabídka JET reheat)

Nabídka JET defrost
(Nabídka JET reheat)
Tato funkce vám umožní rychle automaticky rozmrazovat jídlo.
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Opakovaným stisknutím tlačítka Jet Defrost nastavte
typ potraviny (viz tabulka níže).
Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte hmotnost
potraviny.
Stiskněte tlačítko Jet Start. Bude zahájen cyklus
rozmrazování. Délka trvání funkce bude automaticky
vypočtena na základě vybrané potraviny a hmotnosti.

Abyste dosáhli nejlepších možných výsledků, spotřebič vás
vyzve, abyste podle potřeby pokrm otočili nebo promíchali.
Druh POKRMU

Hmotnost

P1

Mleté maso

100 - 2000 g

P2

Drůbež

100 - 2500 g

P3

Ryby

100 - 1500 g

P4

Zelenina

100 - 1500 g

P5

Pečivo

100 - 550 g

JET START
Chcete-li spustit funkci mikrovlnné trouby na maximální výkon (800 W) po dobu 30 sekund stiskněte tlačítko Jet Start.
Každým dalším stiskem prodloužíte dobu přípravy pokrmu
o 30 sekund.
Pokud jste již zvolili některou z funkcí trouby (například:
Gril), stiskněte tlačítko Jet Start a tím spusťte zvolenou
funkci.

Kryt talíře
(v prodeji samostatně)

Doporučené
příslušenství:

Tato funkce umožňuje automaticky ohřívat jídla.
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Opakovaným stisknutím tlačítka Jet Reheat nastavte
typ potraviny.
Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte hmotnost
potraviny.
Stiskněte tlačítko Jet Start. Bude zahájen cyklus
ohřívání. Délka trvání funkce bude automaticky
vypočtena na základě vybrané potraviny a hmotnosti.

Abyste dosáhli nejlepších možných výsledků, spotřebič vás
vyzve, abyste podle potřeby pokrm otočili nebo promíchali.
Druh POKRMU
Polévka

250 - 1000 g

P2

Omáčka

250 - 1000 g

P3

Chlazená pizza

200 - 600 g

P4

Velký talíř

250 - 350 g

P5

Nápoje

150 ml - 600 ml

AUTO CLEAN
(AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ)
Tento cyklus automatického čištění pomáhá při čištění
vnitřní plochy mikrovlnné trouby a odstraňování nepříjemných zápachů.

FAVOURITE (OBLÍBENÉ)

Grill (Gril)
Speciální příslušenství:

Drátěný stojan

Tato funkce využívá výkonný 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 a zelenina.
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Stiskněte tlačítko Grill (Gril).

e

Stisknutím tlačítka Jet Start zahajte přípravu.

Stisknutím tlačítek Plus/Minus nastavte délku přípravy.

Hmotnost

P1

MCP 344

combi Grill
(kombinace grilu )
Speciální příslušenství:

Funkce Oblíbené umožňuje snadno a rychle uložit a vyvolat
oblíbený recept.
POKYNY PRO ULOŽENÍ položky Oblíbené:
q Vyberte funkci přípravy a její parametry (například:
watty, typ potraviny, hmotnost...) bez zahájení cyklu
přípravy.
w Stiskněte a několik sekund podržte tlačítko Favourite
(Oblíbené).
e Ozve se pípnutí a funkce bude uložena.
POKYNY PRO VYVOLÁNÍ cyklu Oblíbené:
q Stiskněte tlačítko Favourite (Oblíbené).
Poznámka:
- výše uvedeným postupem lze nahradit stávající oblíbený
cyklus novým.
- když je spotřebič připojen k síti nebo po výpadku napájení
bude funkce Favourite (Oblíbené) resetována na výchozí
hodnotu (tzn.: funkce mikrovln, 800 W, 2 minuty).

Drátěný stojan

Tato funkce kombinuje ohřev grilem a mikrovlnami, což
umožňuje zkrátit dobu zapékání.

q Stiskněte tlačítko Grill (Gril).
w	Opakovaným stisknutím tlačítka Microwave (Mikrovlnná trouba) nastavte výkon mikrovln (viz tabulka
níže).
e Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte délku přípravy.
r Stisknutím tlačítka Jet Start zahajte přípravu.

Nalijte 235 ml vody do plastové nádoby a umístěte
Hladina výkonu
nádobu na otočný talíř.
650 W
Stiskněte tlačítko Automatické čištění a potom stisknutím
tlačítka Jet Start zahajte cyklus čištění.
500 W
Po dokončení cyklu čištění bude zařízení vydávat
350 W
zvukový signál každých 10 sekund pod dobu 10 minuty.
160 W
Chcete-li tento zvukový signál zrušit, stiskněte tlačítko
Stop nebo otevřete dveře. Nakonec vyjměte nádobu a
90 W
otřete vnitřní plochy měkkým hadříkem nebo papírovou
utěrkou.
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Doporučené použití:
Zelenina
Drůbež
Ryby
Maso
Zapékanéovoce

cloCK (hodiny)
Pokyny pro nastavení hodin spotřebiče:
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Stiskněte a podržte tlačítko Stop 3 sekundy.
Nastavte hodiny stisknutím tlačítka Plus/Minus.
Stiskněte a podržte tlačítko Stop 3 sekundy nebo
stiskněte tlačítko Jet Start. Začnou blikat minuty.
Stisknutím tlačítka Plus/Minus nastavte minuty.
Stiskněte a podržte tlačítko Stop 3 sekundy nebo
stiskněte tlačítko Jet Start. Hodiny jsou nastaveny.

Poznámka:
Při prvním připojení k elektrické síti (nebo po výpadku napájení) spotřebič automaticky přejde do režimu nastavení hodin; v takovém případě postupujte podle výše uvedených pokynů od kroku 2.

